
 كتاب مصور قابل للبحث والنسخ

sherif
Note
Accepted set by sherif

sherif
Note
Completed set by sherif



فهرس

-في

النمساويةالوطنيةالمكتبة

ؤ!رفبيوئريب!يى

عايشمحمد

در!2لجلنيئه21أ،،نهبرشئق!كاأ



أ،!مملمح!صو!

SAQIFAT AL- SAFA TRUST

الأولطا!عة

م8002هـ-9142

للناشرمحفوظةالحقوقجميع

البنؤيمرل!لباللبيؤر!ئلروا،

ابريهح!ض!وءصبم:جمني3 ،00،وسمميس؟لمييابص!

فرابليعزيالكعاهـءفولةنجثبمراو-ساعراجم!ة

21جصرة34981.بص fro

saqifat- alsafa. org!لالم*.

-Email info ! sagifat- alsafa. org



-!هـج!صت/يم

!يم1ئظث/!بر

ئي!مئق*؟،،،م!،ا!ثم

،أكاقبمبم!هر*،ا!ا!ا

،ض3،،لدبر!ل!،،،أأ،!ه/

9إ/فأ)بملم!؟:!هـاأ،،،،،ر،را

أ

جصر

!0لملمئر

،!م؟كأجمص،طلقا!ر

-1قطكأ/!ر

ت/+!نر-!لح!



ؤيرص

اضلإصلإثرأ!أ

ث!

طسماويهالوطممهاالمكههص



المكتبةاسم

عنوانها

الهاتف

الفاكس

لإلكترونيايدلبرا

الإنترنتعلىموقعها

nsterreichischen Nationalbibliothek

Josefsplatz ,1 1501 Wien

43.1eT-1-05341-281

43-1-05341-692:Fax

ernst. gamillscheg@ onb. ac. al

www. onb. ac. at



اخمىلرجصألرللهبخ!إ

ااهـ!تا!بينيد

الميدانفيللسيرمتنوعةاتجاهاتذات"العلميةالصفاسقيفة"ان

فهي؛الفكريالتراثوخدمة،الثقافةمشعلرفعإلىترميوكلها،العلصي

المسالكتعبيدوتؤيد،المعرفةمناراتوتقوي،العلميةالمراكزتؤازر

لعالمناالأثرثةالكنوزبتحقيقالقياموسهولةيسرفيلهمليتسنى؛للباحثين

علىللاطلاع؛العموموجهعلىوالإسلامي،خاصةبصورةالعربي

منها.والاستفادةمكنوناتها

ولاسيما،العالمدولفيمتفرقةالتراثئةاصولنامنالكثيركانولما

فيالاصولبهذهالباحثينإحاطةبمكانالصعوبةمنوكان،الغربيالعالم

قدالأجنبيهاللغةفانتوافرتوإنفهارسهملأن؛العالمئةالمكتباتمختلف

منالنهلإلىوالمتطلعين،بالتراثوالمهتمينالباحثينأمامكبيراعائقاتقف

.الكنوزهذهمعين

الفىالميدانهذافيالاولىخطويهافيتتجهان"العلمئةالسقيفة"ارتأتلذا

اولتةخطوةكانتوإنالخطوةهذهلأن؛الأجنبيةللمكتباتالفهارستعريب

،التراثهذالخدمةتعالىاللهباذنالمتكاملالمستقبليئالصرحاستعتبرأنهاإلا

التالية:الخدماتوالمستفيدينللباحثينيوفرأنهشكولا

التراثبتحقيقالمهتمينمنوغيرهمديميينالأكاالباحثينيطلع:أولا

وتمكنهم،واسلامئةعربيةالنفيسةالمخطوطاتالافوجودأماكنعلى

منيريدونماإلىوالوصول،المطلوبعلىالعثورمنعناءكبيربدون

الثمينة.والمخطوطاتالخطيةالاصول

السريعةالقدرةمامخطوطةتحقيقالىيهدفالذيالباحثيهب:ثانيا

مخطوطةمنأكثرعلىيحصللكي؛الفهارسهذهفياماكنهاتتبععلى

ويرفد،الصحيحالوجهعلىالفكريالتراثلهذالعلميالتحقيقمنتمكنه



هذافيلما؛صاحبهالىيحققهمابنسبةالجازموالاعتقادباليقينالجميع

توافرعنداليقينهذاويحصل؛نصابهافيالأمورووضع،الذمةبراءةمن

المعرفة.عالمفيمرموقينثقاتبأقلاممتعددةأزمنةفيمختلفةمخطوطات

النمساويةالوطنيةالمكتبةفهرسلتعريب"السقيفة"اختياريكنلم:ثالثا

ذإ؛بثمنتقدرلاوكنوزا،غيؤفيتوجدلانفائسيضملأنهبل،عشوائيااختيارا

العلماءمنوهم،أنفسهمالمؤلفينبأقلاممخطوطةاربعينمنأكثرالمكتبةتحوي

العلمي.الميدانفيباعطوللهمالذينالراسخينالأقدمين

هذافيكبيرأشوطاالتعريبيقطعأنبعدمستقبلانطمح:رابعا

"بيماناتقاعدة"تتأضسىأن..الآخرينجهودمعوبالتعاون،المضمار

انذاكإفرازهاويتم،الألوفمماتتتجارزالتيالعالمثةللمخطوطاتكبرى

موضوعاتها.بحسبلتصنيفهاالحاسوبعبر

الموضوعمخطوطاتبمعظمعلمأيحيطأنالباحثيستطيعوحينـذ

لأن؛للتحقيقالعزيمةمطيةركوبالاذلكبعدعليهوماتحقيقهيريدالذي

وهذا،تأسيسهاإلىنصبوالتيالفهرسيةالقاعدةأذابتهاقدالكبرىالعقبة

المثلأنإلا؛متكاتفةبجهودإلايتمولامتتابعةسنينسيتطلبكانوإن

.(قريحب..اتهوماكل):يقول

التعويقويجنبناالتوفيقيمنحناأننسألتعالىرالله

الفهرسيالصرحهذاتستفتح"العلميةالصفاسقيفة"هيفها:رأخيرأ

وهو،عايشمحمدالاستاذتعريبالنمساويةالوطنيهالمكتبةفهرسبتعريب

إلىنزفهنحنوها،وإسلاميةعربيةالنفيسةالمخطوطاتالافعلىمشتمل

بتقريبه،وينعم،وثمارهأزاهيرهمنليقتطف؛والإسلاميالعربيالعالم

هذافيالسيرمواصلةإلى"السقيفة"تطمحكما،سمارهمنويكون

ينسكب.ثمقطزالغيثوأول،أهدافهاتتحققحتىالمضمار

!ض

هـ9421الحراممحرمغرة



مةاف

ميادينشتىفيالعربيةالمخطوطاتبمئاتالغربيةالمكتباتحظيت

قاموا،الشرقيهالدراساتفيمنهاالاستفادةللأوروبيينوليتسنى،المعرفة

ونشرهاالفهارسهذهوطباعة،العلومانواعحسبوتصنيفهابفهرستها

بها.المستشرقينلتعريف

العربيتراثنامنالأسدبنصيبحظيتالتيالمكتباتهذهأبرزمنوكان

بمئاتاحتفظتحيث،بفينا"القيصريةالمكتبة"،والإسلامي

التاسعالقرنبدايةفيوذلك،والفارسيهوالتركيهالعربيةالمخطوطات

الألمانيالمستشرقجاءأنالى،بفهرستهاالباحثينتعرفاندون،عشر

فيالفهرسهذاونشر،المكتبةهذهمحتوياتوفهرس)1(فلوجلجستاف

،مجلداتثلاثةفي،(م)1867سنةالى(م)1865سنةبينمافينا

.-والفارسثةوالتركيهالعربيةبالمخطوطاتالتعريفتضمنت

تراثناجمعفي،حثيثةبخطواتذلكبعدتسيرالقيصريةالمكتبةوبقيت

غيرالمخطوطاتمئاتلديهاتجمعتأنإلى،العربيةالبلادمنالإسلامي

النمساوية،الوطنيةالمكتبةإلىالمكتبةاسمتغييروتم،العلومشتىفيالمفهرسة

بفهرسةلويبنشتاينهيلينالنمساويةالمستشرقةبتكليفبدورهاقامتالتي

مجلدفيفهرسهافجاء،فلوجلفهرسيتضمنهالمالتيالعربيةالمخطوطات

.(م0791)سنةفينافيونشر،مخطوطة(005)عنيزيدماعلىيحتوي

تنشرلمالتيالنادرةالفهارسمنالنمساويةالوطنيةالمكتبةفهارسوتعد

مئةعنيزيدمافلوجلفهارسنشرعلىمضىحيث،العربيةالبلادفي

سنةبألمانياباوتسنفيولد،ألمانيمستشرق،فلوجلليبرشتجستاف(1)

والتنقيبللدرس؛أخرىوبلاداوباريسفييناوزار،بليبسكوتعلم،(م2018)

،درسدنفيوتوفي،بلادهمعاهدفيالشرقيةللغاتمدرساواستقز،مكتباتهافي

منومختصرات،القرانأطراففيالفرقاننجوم:آثارهمن،(م0187)سنة

.(1484/):"كحالة"،للثعالبيالوحيدمؤنسكتاب



ثلاثينعنيزيدماهيلينفهرسنشرعلىمضىوكذلك،عاماوأربعين

العربيةباللغةممزوجةجاءتالفهارسهذهانإلىبالإضافة،عاما

.عسيراامرامنهاالاستفادةجعلمما،والألمانية

نشرللباحثينييسربما،العربيةالمكتبةاتحافعلىمنيوحرصا

وجمعها،الفهارسهذهبتعريبقمت،والإسلاميالعربيالتراثوتحقيق

هذهكنوزنشرفيالعربيالمحققلانطلاقنقطةليكون؛كتابدفتيبين

القليل.إلامنهاينشرلمالتي،المكتبة

القيصريةللمكتبةفلوجلبفهرستعريف

القيصريةللمكتبةفهرسأول،فلوجلجستافالألمانيالمستشرقأعد

ويقع،"النمساويةالوطنيةالمكتبة":بعدفيماتسمىأصبحتالتي،بفينا

سنةإلى(م1865)سنةبينمانشرت،مجلداتثلاثةفيالفهرسهذا

(67)f A.)

وتصنيفالفهرستقسيمفيواضحامنهجأفلوجلاتخذوقد

،العلومتنوعبحسبأبوابإلىالكتابقسمحيث،المخطوطات

والبلاغةوالصرفواللغةوالنحوالأدبوكتبالمعرفيةكالموسوعات

المخطوطاتالواحدالبابفييذكرثم،العلوممنوغيرها،والعروض

العلم.لذلكتنتميالتي،الفارسيةثمالتركيةثمالعربية

بدايتهاوكذلك،بالعربيةعنوانهاأولايذكر،بالمخطوطةتعريفهوفي

وتاريخالناسخواسمكالمؤلفالتفاصيلمنذلكيليوما،ونهايتها

فهو،الماديةالتفاصيلمنوغيرهاوالمقاسالصفحاتوعدد،النسخ

الالمانية.باللغةيذكرها

النمساويةالوطنيةللمكتبةهيلينبفهرستعريف

حصلتالتي،العربيةللمخطوطاتفهرسألويبنشتاينهيلينأعدت

186)سنةبينماالنمساويةالوطنيةالمكتبةعليها Aسنةإلى(م

المواضيع،متنوعةعربيةمخطوطة(005)عنتزيدوهي،(م6891)
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.(أم079)سنةفينافينشر،واحدمجلدفيالفهرسويقع

مخصصأنهإلا،فلوجلمنهجمعالفهرسهذامنهجويتشابه

بأحرفالمخطوطةعنوانيذكرأنهإلىبالإضافة،فقطالعربيةللمخطوطات

فلوجل.عندموجودهومابعكسلاتينية

النمساويةالوطنيةالمكتبةفيالمخطوطاتأهميه

إلىتنقسم،بالغةأهميةالمكتبةهذهخزائنفيالعربيهللمخطوطات

وهي:،محاورعدة

علىالمكتبةتشتملحيث:المؤلفبخطمخطوطات:الأؤلالمحور

،وسماعاتاجازاتوعليها،مولفيهابخطالمكتوبةالمخطوطاتعشرات

:المخطوطاتهذهومن

سنةحياكان)المصرياللهلعطاء،الغيبمفاتيحعنالريبأ-كشف

017)_(.

المحاسنياسعدبنلموسى،الفقيرالمحتاجوذخيرةالتنويرخلاصة2-

.هـ(أ173سنةالمتوفى)

.هـ(579سنةالمتوفى)الحلبيبلاللابن،النورانيةاللمع3-

الإسكندراني.محمدبنلعثمان،العابدينزينبمديحالعادلينمراة4-

.هـ(655سنة)المتوفىخواندفترابنللشريف،وجاريةجاريةالف5-كتاب

المنوفيللإسحاقي،والإنشاءالشعرفيالإنشاءسلافديوان6-

.(هـأ660سنةالمتوفى)

سنةحيأكان)الأبشيهيلإبراهيم،العربتواريخفيالدهبمروج7-

.أهـ(181

المصريالفراتلابن،والملوكالدولتاريخمنالأولالمجلد8-

.هـ(708سنةالمتوفى)

،المصريللخفاجي،عياضللقاضيالشفاشرحفيالرياضنسيم9-

.هـ(أ960سنةالمتوفى)

11



.(30plyحياكان)،المتيويرحلة0-1

سنةالمتوفى)،السيواسيللزيلي،النفوسوإلجامالسوسقهر111-

الحمويحجةلابن،والجمادوالنباتالحيوانمنالمرادبلوغ94-12

.هـ!837سنةالمتوفى)

اقتناها،نفيسةمخطوطاترهي:قديمةخزاشيهنسخ:الثانيالمحور

النسخ:هذهومن،رحسنهالنفاستها؛رالسلاطينوالأمراءالملوك

سنةالمتوفى)،للبوصيري،البريةخيرمدحفيالدريةالكواكب1-

الناصر.الملكالسلطانالشريفالمقامخزانةبرسم،هـ(496

سنةالمتوفى)للصفدي،البلغاءوترجمانالفصحاءديوان2-

الخاصكي.اقبغامطالعةبرسم،هـ(764

سنةحيأكان)للجوبري،الأسراركشففيالمختاركتاب3-

الاشرفي.شادبكالأتابكخزانةبرسم،هـ(613

سنةالمتوفى)الورديلابن،التواريخجامعمختصركتاب4-

.قايتبايالنصرأبيالاشرفالسلطانخزانةبرسم،هـ(974)

يوحنا.ابن،الامجديةالحضرةبرسم،التوراة5-

سنةالمتوفى)،التلمسانيحجلةأبيلابن،الصبابةديوان6-

6VV)_،الناصر.الملكخزانةبرسم

شيخو.الدينسيفخزانةبرسم،وجاريةجاريةألف7-كتاب

:الفهرسهذافيالنسخأقدمومن:قديمةخطيةنسخ:الثالثالمحور

وتاريخ،هـ(331سنةالمتوفى)للجهشياري،والكتابالوزراء1-

هـ.460سنةنسخها

،هـ(384سنةالمتوفى)النحويللرماني،سيبويهكتابشرح2-

هـ.577سنةنسخهاوتاريخ

v?



هـ.587نسخهاوتاريخهـ،165سنةالمتوفى،الحريريمقامات3-

هـ.958سنةنسخهاوتاريخ،للطوسي،ربيعةبنلبيدديوان4-شرح

سنةالمتوفى)الأنصاريللهروي،المبينالحقالىالسائرينمنازل5-

هـ.062نسخهاوتاريخ،هـ(693

،هـ(606سنةالمتوفى)الرازيالدينلفخر،الحكمةعيونشرح6-

هـ.637نسخهاوتاريخ

سنةالمتوفىالصقليظفرلابن،الاتباععدوانفيالمطاعسلوان7-

هـ.465نسخهاوتاريخ،هـ(565)

وتاريخ،هـ(853)سنةالمتوفى،للرمخشري،النحوفيالمفصل8-

هـ.676نسخها

خيراتعلىالمكتبةتحتويحيث:تطبعلمنادرةكتب:الرابعالمحور

أهفها:ومن،القليلالاكنوزهامنينسرلم،كثيرة

الدينلكمال،المسافروتحفةالسافرالبدركتابمنالثانيالجزء1-

.هـ(748)سنةالمتوفى،الأدفوي

سنةالمتوفى،الصفديللصلاح،البلغاءوترجمانالفصحاءديوان2-

هـ(.)764

،الحمويحجةلابن،والجمادوالنباتالحيوانمنالمرادبلوغ3-

.هـ(837)سنةالمتوفى

سنةالمتوفى،خواندفترللشريف،وجاريةجاريةألف4-

.هـ(655)

،المصريللخفاجي،البقايامنالرجالفيفيماالزواياخبايا5-

.هـ(9601)سنةالمتوفى
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الكتابهذافيعملي

فهرسفيبهاالتعريفوردالتي،العربيةللمخطوطاتفهرست1-

هيلين.وفهرسفلوجل

المعروفة.البيبلوغرافياكتبمعيتوافقبما،الكتبعناوينضبطت2-

معيتوافقبما،منهمكلوفاةسنةذكرمع،المؤلفيناسماءضبطت3-

.المشهورةالتراجمكتب

هيلين،وفهرسفلوجلفهرسفيوردتكماالمخطوطبدايةذكرت4-

وجد.إنالنسخوتاريخ،الناسخواسمالصفحاتعددوكذلك

واسماءبالفنونالخاصةالمصادرمنالمخطوطاتعناوينخرجت5-

،المخطوطمنأخرىنسخإلىالتعرفعلىالباحثلمساعدة،الكتب

التحقيق.فيتساعده

الكتب.وعناوين،المؤلفينلاسماءتفصيليافهرساصنعت7-

!س!

!!بمايى

14



ؤيرص

في

المحساويةالو!ئةاممنتة

15





القراءاتعلم

4261:(1)فلوجللو.3.314h.)548(:لحفظارمز1:لرقما

زمنفيجمعتالتيالامصارمصاحفخطمعرفةفيالمقنع:المخطوطعنوان

.)2(عفانبنعثمان

.عثمانبنسعيدبنعثمانعمروأبو،هـ(44-4)المقرىءالداني:المؤلف

الخ....المنزلبكتابهاكرمناالذيدئهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.65:لأوراقاعدد

5261:فلوجلMxt..717:الحفظرمز2:قمالر

.)3(القرانفيوالابتداءالوقفكتاب:المخطوطعنوان

الفضلابوالدينبرهان،هـ()-056السجاونديطيفورابن:المؤلف

محمد.

وفيها،مدنيوقيلمكيوهي،الكتابفاتحة.سورة..:المخطوطبداية

إلخ....العددفيواختلفوا،جملتهافيخلافلااياتسبع

ورقة.14:لأوراقاعدد

صفر//16:النسختاريخ

(1)

)2(

)3(

كامل،بعضها،الكريمالقراننسخمنمجموعة:(1623)رقمإلى(9157)رقممن

النسخ.وتاريخالناسخمجهولةاغلبهاوفي،منهقطعوبعضها

:"الهديةو"،(29081/):"الكشفو"،(2.63/):"لةكحا":لمصادرا

.(4/171):"نوكلمابرو"،(1/536)

:"بروكلمانو"،(741./2):"لكشفاو"،(437/"):"لةكحا":لمصادرا

(4/281).
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7261:فلوجلA.G413.F.548().:لحفظازمز3:لرقما

.)1(الثلاثالقراءاتفيرسالة:المخطوطعنوان

منذربنبنداربنالحسينبنمحمدالعزأبو،هـ(-521)القلانسي:المؤلف

الواسطي.

سيدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

اختلافهموبيانوالعراقوالشامبالحجازالقراءفيهأذكركتال!هذا...المرسلين

والإثباتوالقصروالمدوالتفخيموالإمالةوالتبيينوالإدغام،والتليينالهمزفي

فيها.المختلفالحروفمنذلكوغيروالوقفوالابتداءوالحذف

ورقة.71:لأوراقاعدد

النسختاريخ

9162:فلوجلA.d413.F.548(.):الحفظرمز4:الرقم

.الرموز)2(حل:المخطوطعنوان

بدرانبنمنصوربنبدرانبنيعقوب،هـ(68)طالجرائدي:المؤلف

.المصريالدمشقي

:المخطوطبداية

يتكملاأنأملتفضلهومنأولاالنظمفياللهباسمتيمنت

.ورقات8:الأوراقعدد

)2(

؟!برء-:لم

.(4/081):"نبروكلماJ)و،(3742/):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،1A1(/1):"لكشفاو"،(4/721):"لةكحا":لمصادرا

(4/871).
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A..)271(:الحفظرمز5:لرقما a377.F1633:فلوجل

.المقاصد)1(اسنىفيالقصائداترابعقيلة:المخطوطعنوان

احمد.بنخلفبنفيرةبنالقاسممحمدابو،هـ(095)-الشاطبي:المولف

:المخطوطبداية

خبراالهوىأشياخبينلهنجدلمتغيبعثمانمصحفوقال

ورقة.11:الأوراقعدد

4163:فلوجل.ول.a903.F(.)285:الحفظرمز6:الرقم

.)2(العقيلةكشفالىالوسيلة:المخطوطعنوان

الصمد.عبدبنمحمدبنعليالدينعلم،هـ(-643)السخاوي:المولف

...وأفادهاالنعمواسبغcوأعادهاالمننأبدأالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ.

ورقة.86:الأوراقعدد

1636:فلوجلA.c377.F..)271(:الحفظرمز7:الرقم

.)3(المقدمةشرحفيالمحكمةالدقائق:المخطوطعنوان

احمد.بنمحمدبنزكرياالدينزين،هـ(-269)الانصاري:المولف

،جودهلمنوأجزل،كتابهبالحمدافتتحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....ثوابهبهوعمل

ورقة.52:لأوراقاعدد

)?(

)2(

(r)

:"لهديةاو"،(2/9511):"لكشفاو"،(2/746):"لةكحا":درلمصاا

.(4/091):"نبروكلماو"،(1/828)

1)5:"لةكحا":ردلمصاا 1 / Y)،"1)1:"لكشفاو 5 9 / Y)،"يةلهداو":

.(4/191):"نبروكلماو"،(1/807)

.(1/584):"سركيسو"،(2/9971):"لكشفاو"،(1/733):"لةكحا":درلمصاا

91



1302:هيلينtxiM.2,3014:الحفظرمز.8:الرقم

.التجويد)1(لفظمعرفةفيالمجيدوعذةالمفيدعمدة:المخطوطعنوان

.(منظومة)

الصمد.عبدبنمحمدبنعليالدينعلم،هـ(-643)السخاوي:المؤلف

:المخطوطبداية

الإتقانأئمةشأوويرودالقرآنتلاوةيروممنيا

.(أ201أ-001)،ورقتان:الأوراقعدد

3202:هيلين.txiM.0001:الحفظرمز9:الرقم

.)2(الجزريةالمقدمةشرح:ويليهاالجزريةالمقدمة:المخطوطعنوان

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،هـ(69ط)زادهطاشكبري:المؤلف

:المخطوطبداية

الشافعيالجزريبنمحمدسامعربعفوراجييقول

وبعد:...عبدهعلىالكتابمنزل،وبحمدهاللهسبحان...:الشرحبداية

العلومأشرفأنعلى،العرفانأربابوكافة،العلمأهلقاطبةتطابقتفقد

إلخ....القرانعلموأعلاها

ورقة.46:لأوراقاعدد

هـ.2261سنة،الكريمعبدعزةبناسعدمحمد:النسخوتاريخالناسخ

(1)

(2)

:"لكشفاو"،(2/115):"لةكحا":لمصادرا

.(4/491):"نوكلمابرو"،(1/807)

:"لكشفاو"،(1/803):"لةكحا":لمصادرا

(1/441).

02

(2/1171)،

(2/9917)،

:"لهديةاو"

:"لهديةاو"



4302:هيلينMixti422,1.:الحفظرمز01:الرقم

.(1(الجزريةالمقدمةعلىتعليقة:المخطوطعنوان

الرومي.الدينبدربنمحمد،هـ(001-1)المنشيالاقحصاري:المولف

تعليقةفهذه.وبعد..الكتابعبدهعلىأنزللمنحامدا:المخطوطبداية

الخ....المنشيبدرالدينبنمحمد...علقها

ورقة.52:الأوراقعدد

3802:هيلين.txiM.844:الحفظرمز11:قمالر

.القصيد(2(شرحفيالوصيدفتحكتاب:المخطوطعنوان

الصمد.عبدبنمحمدبنعليالدينعلم،هـ(--43)السخاوي:المولف

الخ....بهنهتدينورأالعزيزكتابهجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.642:لأوراقاعدد

هـ.745/شوالفي،ناصربنعليبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

9302:هيلين.txiM.1453:الحفظرمز21:الرقم

.r((الأمانيحرزشرحفيالمعانيكنز:المخطوطعنوان

عمر.بنابراهيمالعباسأبوالدينبرهان،هـ(-732)الجعبري:المؤلف

شافكلها،أحرفسبعةعلىالقرانأنزلالذياللهأحمد:المخطوطبداية

الخ....المعلوممزيةعلىالعلوممزيةترتبتفلما:وبعد...وافكاف

(1)

)2(

)3(

.(9/66r):"نبروكلماو"،(2/062):"لهديةا":درلمصاا

:"يةلهداو"،(1/7It):"لكشفاو"،(2/115):"لةكحا":درلمصاا

(1/807).

:"يةلهداو"،(1/746):"لكشفاو"،(1/94):"لةكحا":درلمصاا

.(4/871):"نبروكلماو"،(1/41)
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ورقة.652:لأوراقادعد

هـ.089رجب/ا/في،مصطفىبنحسندرويش:النسخوتاريخالناسخ

0402:هيلين.txiM.7101:الحفظرمز13:الرقم

.(أخرىنسخة).المعانيكنز:المخطوطعنوان

ورقة.442:لأوراقاعدد

1402:هيلين.4,3014txiM:الحفظرمز41:الرقم

.والتفريد)1(التجويدفيالفريدالكامل:المخطوطعنوان

.هـ(71-1)الموصليجعفربنمكيبنجعفرموسىأبو:المؤلف

منليأخإليرغبفقد:بعدأما...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

بنعمروأبيالإماممذهبالنبلاءالسبعةالقراءمذاهبمنلهأفردأنالفضلاء

إلخ....العلاء

.(بأ-601236):الأوراقعدد

في،الشيرازيالحافظالجبارعبدبنعمر:النسخوتاريخالناسخ

هـ.073/شعبان

4202:هيلينMixt1731.:الحفظرمز15:الرقم

.العشر)2(القراءاتفيالنشرطيبةشرج:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدالقاسمأبو،هـ(-837)الئويريالعقيلي:المؤلف

بعد:أما...كتابهنشرلطيبةصدورناشرجالذيللهالحمد:المخطوطبداية

(1)

)2(

.(1/994):"لةكحا":لمصادرا

.(7022/):"نوكلمابرو"،(2/8111):"لكشفا":لمصادرا
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محمدبنالقاسمأبيبكنيةالعبد...الشهيرفيقول

نسبا...إلخ.

ورقة.346:عددالأوراق

هـ.1641/الاخرةجمادى:النسختاريخ

ك!ءث*بمهقيرزلأء

العقيليمحمدمحمدبن

4302:هيلين.4,1263txiM:الحفظرمز61:الرقم

.)1(القرانفيوالمنسوخالناسخرسالة:المخطوطعنوان

.هـ(41-.)البغدادينصربنسلامةبناللههبةالقاسمأبو:المؤلف

عليه:قراءةالمفسرسلامةبناللهعبدالقاسمأبوأخبرنا:المخطوطبداية

،والحرامالحلالفيهبين...تنزيلهمنعلمنابماوفضلنالدينههداناالذيللهالحمد

لأ.إلخ...والأحكاموالحدود

.(ب98-ب73):لأوراقاعدد

4402:هيلين.txiM.9126:الحفظرمز71:الرقم

.الاسماءجنةشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبو،هـ()-505الإسلامحجةالغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

المبينكتابأسرارخواصمعرفةكانتفلما:وبعد...:المخطوطبداية

إلخ....اليهاهمتياعلىصرفت،المندوبمنالمبرورةالشريفةأسماء

ورقة.52:لأوراقاعدد

:"لهديةاو"،(20291/):"لكشفاو"،(4/65):"لةكحا":درلمصاا(1)

.(1/021):"سركيسو"،(2/704):"نبروكلماو"،(2/405)

Yr



5402:هيلين.txiM.729:لحفظارمز81:الرقم

.(العقيلة).)1(الرائيةالقصيدةشرح:المخطوطعنوان

محمدسلطانبنعليالملا،اهـ(-140)الهرويالقاري:المؤلف

الحنفي.

بعد،...أمااالعدممنالخلقاوجدالذيالحمددله:المخطوطبداية

أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنوردقد:القاريمحمدسلطانبنعلي...فيقول

الخ...."والأرضالسماواتيخلقأنقبلالخلقمقاديراللهكتب":قال

ورقة.231:لأوراقاعدد

هـ.ا402صفر/في،أفنديصالح:النسخوتاريخالناسخ

!3بمئي

4602:هيلين.txiM.3,3014:الحفظرمز91:الرقم

.الاحزابعددفيقصيدة:المخطوطعنوان

؟.يحيىبنمحمدبنيحيى،البغداديالمقرىء:المؤلف

:المخطوطبداية

مسرعاالهواجرتراكفلباهمسمعابالمجدالقلبمستهامدعا

.(ا401-أا20):الأوراقعدد

1;)

:"لكشفاو"،(2/644):"لةكحا":لمصادرا

.(9/87):"نوكلمابرو"،(1/157)
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القرانتفسيرعلم

9163:فلوجلN.475.F.:لحفظارمز02:الرقم

للطيبيالزمخشرياللهلجارالكشافعلىتفسير:المخطوطعنوان

.()1الأندلسي

بنمحمدبنالحسنالدينشرف،هـ(-743)الاندلسيالطيبي:المؤلف

الله.عبد

ورقة.3:945،جورقة2:991ج،ورقة1:992ج:الأوراقعدد

4702:هيلين.txiM.1267.1266:الحفظرمز12:الرقم

.(جزان).التفسير)2(كتاب:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبننصرالليثابو،هـ(r-39)السمرقندي:المؤلف

!ادوا!ووإن:قولهغير،مكيةكلهاإسرائيلبنيسورة:المخطوطبداية

إلخ....(لازضأمنيم!تفزونث

.(ورقة2:522جو)،(ورقة1:142ج):لأوراقاعدد

8402:هيلين.txiM.1186:لحفظارمز22:الرقم

.(الأولالجزء).)3(الكشافتفسير:المخطوطعنوان

)1(

)2(

)3(

.(1/582):"يةلهداو"،(2/7841):"لكشفاو"،(1/963):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/1it):"لكشفاو"،(4/42):"لةكحا":درلمصاا

.(2/634):"نوكلمابرو"،(2/094)

:"يةلهداو"،(2/5741):"لكشفاو"،(3228/):"لةكحا":لمصادرا

.(411):"لقنوعااكتفاءو"،(3912/):"نبروكلماو"،(2/204)

rc



محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(53ط)الزمخشري:المؤلف

بحسبفنزله،منظمأمؤلفاكلاماالقرانأنزلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ...منجما.المصالح

ورقة.991:الأوراقعدد

9402:هيلين.txiM.882:الحفظرمز23:الرقم

.(أخرىنسخة)،(الأولالجزء).الكشافتفسير:المخطوطعنوان

ورقة.392:لأوراقاعدد

-غإ-ثة*+؟ةنر

0502:هيلين.txiM.908:الحفظرمز42:لرقما

.(السابعالمجلد).الكبير)1(التفسير:المخطوطعنوان

بنعمرمحمدبنعبداللهأبوالدينفخر،هـ()-606الرازي:المؤلف

الشافعي.الطبرستانيالبكريالحسن

لقؤوالايتفصناقذم!تقيمارفيصرطوهذاهيو:تعالىقوله:المخطوطبداية

إلخ....الأولىالمسألة،مسائلالايةفي،(يذكرون

فضوإنا!الصحادؤنلضخن)وإنا:عنهمحكايةتعالىكقوله:المخطوطنهاية

بحفدلمجممبحونأتعزشحؤلمقضاقىألمليهكة)وترى:تعالىوقوله،(المسبون

.ربهتم(

ورقة.922:الأوراقعدد

بدمشق.هـ،175صفر//91في،الدمياطيبكرأبو:النسخوتاريخالناسخ

)1(

5)5:"لةكحا":درلمصاا 8 / r)،!ايةلهداو"،(1/744):"لكشفاو:

.(5/263):"نبروكلماو"،(2/701)
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1502:هيلين.txiM.1315:الحفظرمز52:الرقم

.](1(المثانيالسبعتفسير[فيوالمعانيالحقائقبحر:المخطوطعنوان

.شاهواربنمحمدبناللهعبدالديننجم،_(-654)الرازي:المؤلف

لامرخلقأنهيعلمأنبالغعاقلىكلعلىفالواجب:بعدأما:المخطوطبداية

إلخ....عظيم

ورقة.161:الأوراقعدد

2502:هيلين.txiM.078:الحفظرمز62:الرقم

2،3الجزء).(2(العظيمالقرانتفسيرفيالنظيمالدر:المخطوطعنوان

علي.بنالكافيعبدبنعليالدينتقي،هـ(-756)السبكي:المؤلف

تسعوهي،الهجرةبعدنزلتأنهابمعنى،مدنيةالفتحسورة:المخطوطبداية

نزلتأنهاعباسابنفعن،نزولهاموضعفيواختلف،ايةوعشرون

إلخ....بالمدينة

.ورقات603:الأوراقعدد

الحجة/ذو/13:النسختاريخ

5302:هيلين.txiM.1175:الحفظرمز72:الرقم

.(الثانيالمجلد).التفاسير)3(عيون:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدالدينشهاب،هـ(78-.)السيواسي:المؤلف

)?(

(2)

(r)

.(1/422):"لكشفاو"،(2/182):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/673):"لكشفاو"،(2/164):"لةكحا":درلمصاا

.(6/943):"نبروكلماو"،(1/127)

:"نبروكلماو"،(2/5811):"لكشفاو"،(1/028):"لةكحا":لمصادرا

(/7373).
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يحمدونهكيف،لعبادهاللهمنتلقين،(للهأتحتد):قوله:المخطوطبداية

يومبالثوابوفوزهم،العذابمننجاتهمسببهوالذي،نعمهأعظمعلى

الخ....للهالمحامدجميعأي،القيامة

ورقة.692:لأوراقاعدد

4502:هيلين.txiM.1,1263:الحفظرمز82:الرقم

.(1(الجاميتفسير:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدبنالرحمنعبدالديننور،?(Agti)الجامي:المولف

كانفقديما...الأقدمينالأولينمن،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

كتابأجامعأ،اياتهوتأويل،اللهكلامتفسيرفيأرتبأنخلديفي...صوريخالج

الخ....لطيفةأودقيقةفيهايدعلا،والمعنىاللفظلوجوه

ورقة.45:الأوراقعدد

5502:هيلين.txiM.4012:الحفظرمز92:الرقم

.(2(للبيضاويالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية:المخطوطعنوان

بنابراهيمالدينعصام،هـ()-519الإسفرايينيعربشاهابن:المؤلف

محمد.

وبعد،إنسانكلالفرقانإرشادبارفادعمالذيلهالحمد:المخطوطبداية

لما:الدينبعصامالمشتهر،الإسفرايينيعربشاهبنمحمدبنابراهيم...:فيقول

الخ....الحقيقالعظيمالفرقانكان

ورقة.632:الأوراقعدد

(1)

(2)

:"لهديةاو"،(1/444):"لكشفاو"،(2/77):"لةكحا":درلمصاا

(1/43o)،"(7552/):"نبروكلماو.

:"يةلهداو"،(1/681):"لكشفاو"،(1/76):"لةكحا":درلمصاا

.(9/661):"نبروكلماو"،(1/62)

A?



6502:هيلين.txiM.049:الحفظرمز03:الرقم

.)1(الكريمالكتابمزاياالىالسليمالعقلارشاد:المخطوطعنوان

مصطفى.بنمحمدبنمحمدالسعودابو،هـ(-829)العمادي:المولف

:.فيقول..الحقودينبالهدىرسولهارسلمنسبحان:المخطوطبداية

نسخةتحريرمنالقصوىالغايةإن:العماديمحمدبنالسعودأبو...الفقيرالعبد

إلخ....سطورامنهاحرفكانوماالعالم

ورقة.916:لأوراقIعدد

هـ.3001/الاولىجمادى2/:النسختاريخ

6822:هيلين.txiM.7911:الحفظرمز13:الرقم

.)2(العظيمالقرانفضائلفيالنظيمالدرمختصر:المخطوطعنوان

بنأسعدبناللهعبدمحمدأبوالدينعفيف،هـ(76ط)اليافعي:المولف

اليمني.سليمانبنعلي

اوضاجنيراتالعزيزكتابهافاقمنأطلعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....شفاءللأدواءكتابهجعلتعالىاللهفان:وبعد...الغرر

ورقة.691:لأوراقاعدد

5702:هيلين.txiM.2,1263:الحفظرمز32:الرقم

.تعليقات:المخطوطعنوان

الرومي.عليبنفرامرزبنمحمد،هـ(-885)خسروسلا:المولف

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(1/56):"لكشفاو"،(3396/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/613):"سركيسو"،(911):"لقنوعاءكتفااو"،(9/263)

:"نكلمابروو"،(1/564):"يةلهداو"،(1/673):"لكشفا":درلمصاا

(/748).
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بعد:اما،والإحسانالطولذي،المنانالفتاحللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المعظموالخاقانالاعظمالسلطانفان

.(أ95-أ45):الأوراقعدد

5802:هيلين.txiM.3,1263:الحفظرمز"":الرقم

.")1(الكافرونأيهاياقل":سورةتفسير:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المؤلف

فهذه:.وبعد..القويمبالدينعلينامنالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....القرانربعتعدالتيبالسورةمتعلقةومسائلنكات

.(ا96-أ63):الأوراقعدد

9502:هيلين.txiM.1,1284-3:الحفظرمز43:الرقم

.)2(الغيبمفاتيحعنالريبكشف:المخطوطا-عنوان

01حياكان)المصرياللهعطاء:المؤلف 1 V)بناللهعطاءبنأحمدابن،هـ

.الازهرياحمد

وبعد:...المراجيحبالعقلاءالدينهذاأيدالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....العلوممسائلبطرحالمشاهيروالجهابذةالنحاريرالعلماءعادةجرتفقد

.(أ5-أ1):لأوراقاعدد

.وأشتمثهدواشهيدتن():ايةعنالريبكشف:المخطوط2-عنوان

بناللهعطاءبنأحمدابن،هـ(0171حياكان)المصرياللهعطاء:المولف

.لأزهريااحمد

(1)

)2(

.(2/422):"لهديةاو"،(1/054):"لكشفاو"،(621)3/:"لةكحا":لمصادرا

.(2/937):"لةكحا":لمصادرا

03



...الحكيمالعليمانتإنكعلمتناماإلالناعلملاسبحانك:المخطوطبداية

إلخ....الكرمانيافنديمحمدمولانا...الأفخمالأستاذسألنيفقد:وبعد

.(ب9-ب6):الأوراقعدد

الى،السمؤت(مافىله):ايةمن،طهسورةفيرسالة:المخطوطعنوان3-

اخرها.

01حياكان)المصريالله!اء:المؤلف 1 V)بناللهعطاءبناحمدابن،هـ

.الازهرياحمد

فقد:علمأ...وبعدشيءبكلاحاطالذيالحمدله:المخطوطبداية

إلخ....طهسورةفيتعالىقاللم:فقال...الكرمانيافنديمحمد...سألني

.(ب21-أ9):الأوراقعدد

هـ.1731/الأولىجمادى/13بتاريخ،المؤلفبخط:النسخوتاريخالئاسخ

0602:هيلين.txiM.1242:الحفظرمز35:الرقم

.)1(الكريمةالآياتبعضتحقيقفيرسالة:المخطوطعنوان

المكيأمينمحمدبنطاهرمحمد،هـ(112)طزادهمكي:المؤلف

الرومي.

فهذه:وبعد...وقربهزلفاهمكانةإلىاوليائهرافعلهالحمد:المخطوطبداية

عيسىوكلمتهاللهروححقفيالواردتينالكريمتينالآيتينبتفسيرمتعلقةعلميةفوائد

إلخ....مريمابن

ورقة.02:الأوراقعدد

6)3:"لةكحا":لمصادرا(1) 7 / r).

لح!ءئحهور!؟
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4922:هيلين.txiM.858:الحفظرمز36:الرقم

القصص.أحسنتفسير:المخطوطعنوان

.البزاررضابنمحمدبنعلي،هـ(ا265-)الشيرازيالباب:المولف

للعالمينليكونبالحقعبدهعلىالكتابنزلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وهاجأسراجا

ورقة.238:لأوراقاعدد

8242:هيلين.txiM.1177:الحفظرمز37:قمالر

.التفاسير)1(رونق:المخطوطعنوان

نجيب.بنمحمد،هـ(59-0)حصاريالقره:المولف

النبيعنعميربنعرس.عن..الشاكرينحمدللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....قالوسلمعليهاللهصلى

.ورقات501:الأوراقعدد

.(2/382):"يةلهداو"،(3947/):"لةكحا":لمصادرا(1)
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الشريفالحديثمصطلحعلم

1602:هيلينtxiM.1,0911:الحفظرمز38:الرقم

.الأثر(1(اهلمصطلحفيالفكرنخبةشرح:المخطوطعنوان

بنأحمدالفضلابوالدينشهاب،هـ(-852)العسقلانيحجرابن:المولف

.المصريمحمدبنعلي

التصانيففان:بعداما...عالمأيزللمالذيللهالحمد...:الفخطوطبداية

الخ....الحديثأهلاصطلاحفي

ورقة.64:لأوراقاعدد

هـ.ا026سنة،مصطفىبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

6202:هيلين.txiM.4,0143:الحفظرمز93:الرقم

والحديثوالقرآنالقدسيالحديثبينالفرقفيرسالة:المخطوطعنوان

.(2(النبوي

.هـ(ا70-.)الحنفيالروميمصطفىبننوح:المؤلف

بن.نوح..فيقول:بعد.اما..العالمينربدئهالحمد:المخطوطبداية

والحديثوالقرانهالقدسيالحديثبينالفرقعن.سئلت..الحنفيمصطفى

إلخ....النبوي

.(أ35-ب34):الأوراقعدد

محئ!!!

(1)

)2(

:"لهديةاو،،(2/6391):"لكشفاو"،(1/012):"لةكحا،:لمصادرا

.(631):"لقنوعااكتفاءو"،(6/852):"نبروكلماو"،(1/821)

.(8/631):"نبروكلماو"،(4/24):"لةكحا":لمصادرا
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6302:هيلين.txiM.5,1454:الحفظرمز04:الرقم

.(الأثر)1علمحدودفيالدررعقود:المخطوطعنوان

حامد.بنيوسفبنحامد،هـ(ا-172)النقشبنديالباندرموي:المؤلف

لما...المعينبالإسنادالكاملينالعلماءخصالذيلهالحمد:المخطوطبداية

اصولحدودأرتبأنبباليخطرمعجمبحروفالسلسلاتترتيبمنفرغت

الخ....الحديث

.(ب945-ب432):الأوراقعدد

5461:فلوجلN.924.F.:الحفظرمز14:الرقم

.)2(الحديثاصولفيالعراقيالإمامألفيه:المخطوطعنوان

بنالحسينبنالرحيمعبدالدينزين،(ten-60)الأثريالعراقي:المؤلف

الرحمن.عبد

الخ....الالاءذياللهحمدبعدمن:المخطوطبداية

ورقة.28:"الأوراقعدد

(1)

)2(

.(1/062):"يةلهداو"،(1/325):"لهكحا":لمصادرا

:"يةلهداو"،(1/651):"لكشفاو"،(O'2/0):"لةكحا":درلمصاا

.(2/8131):"كيسسرو"،(6/542):"نوكلمابرو"،(1/265)
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الشريفةالنبويةالأحاديث

6461:فلوجلN.248.F.:الحفظرمز24:لرقما

.)1(البخاريصحيح:المخطوطعنوان

ابراهيم.بنإسماعيلبنمحمداللهعبدأبو،هـ(25-6)البخاري:المولف

ورقة.293:لأوراقاعدد

هـ.6611/القعدةذو28/،الأقحصارياللهعبد:النسخوتاريخالناسخ

71:فلوجلA.31.F.278(.):الحفظرمز43:الرقم 'it

.(لأولاالجزء).البخاريصحيح:المخطوطعنوان

إبراهيم.بنإسماعيلبنمحمداللهعبدابو'هـ(2-56)البخاري:المولف

الثانيالجزءأولفيتعالىاللهشاءإنيتلوه،الاولالجزءتم:المخطوطنهاية

الاولربيعشهروعشرونرابعالثلاثاءيومعشيةمنهالفراغوكان،الدائمالماءباب

عرفاللهعبدبنمحمد،ربهإلىالفقيرالعبدكتبه،مئةوسبعوخمسينتسعسنة

منها.المنقولالنسخةحكمعلىتصحيحاالمقابلةبلغ،الحلبيبابن

ورقة.04:الأوراقعدد

9461:فلؤجل.txM.015:الحفظرمز44:الرقم

.)2(السنةمصابيح:المخطوطعنوان

)1)

)2)

:"نوكلمابرو"،(1/145(:"لكشفاو"،(3031/(:"لةكحا":درلمصاا

1/55(:"سركيسو"،(621-521(:"لقنوعااكتفاءو"،(2/471( r).

او"،'(1/44l):"لةكحا":درلمصاا :"يةلهداو"،(2/8961):"لكشف

.(1/735(:"سركيسو"،(3/506(:"نوكلمابرو"،(1/213)
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بنمسعودبنالحسينمحمدأبو،هـ(51ط)البغويالفراءابن:المؤلف

الشافعي.محمد

وسننالنبؤةصدرعنصدرتألفاظفهذه:بعدأما...:المخطوطبداية

الني....المرسلينسيدعنجاءتوأحاديث،الرسالةمعدنعنصارت

ورقة.153:لأوراقاعدد

؟سث!ةفي

0561:فلوجلA.004.F..)487(:الحفظرمز54:الرقم

مشارقمختصرفيالاثاردقائق).)1(المشارقمنتخب:المخطوطعنوان

.(الانوار

.هـ(08ط)القدسيالأسديمحمدبنمحمد:المؤلف

ورقة.101:لأوراقاعدد

1561:فلوجلA.024.F..)263(:الحفظرمز64:قمالر

.الأنوار)2(مشارقشرحفيالأزهارمبارق:المخطوطعنوان

أ!نبنعبدالعزيزبنعبداللطيف،هـ()-1.8الملكابن:المؤلف

الدين.

فيمرعيترتيبهأناعلم.ثم..العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الهجاءحروفترتيبعلىالحديثأوائلفيالواقعةالحروف

3:لأوراقاعدد 4 A.ورقة

هـ.3701:النسختاريخ

)1(

)2(

صفي!

.(3685/):"نبروكلماو"،)(IAA/2):"لكشفا":لمصادرا

،(2/9861):"لكشفاو"،(2/512):"لةكحا":لمصادرا

.(3585/):"نبروكلماو"،(1/716)

ri
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2561:فلوجل.txM.154:لحفظارمز74:لرقما

ومقامعالبدعومحائقالاخيارومسالكالابرارمجالس:المخطوطعنوان

.الأشرار)1(

.هـ(01-43)الحنفيالآقحصاريالرومي-محمدبنأحمد:المؤلف

كتابهمعرفةبمقدارالعلماءأقداررفعالذيالحمدله:المخطوطبداية

الخ....المحكم

ورقة.931:الأوراقعدد

عيسى.بنرمضان،الأبجدابن:الماسخ

ث!ثتأقي-ء

1653:فلوجل.txM.074:الحفظرمز48:الرقم

.ورقات903:الأوراقعدد.أخرىنسخة:المخطوطعنوان

بئبح!-ء

4165:فلوجلA.203.F..)151(:الحفظرمز94:الرقم

.(الثانيالجزء).اخرىنسخة:المخطوطعنوان

ورقة.181:لأوراقاعدد

1صفر//9في،البورينيمصطفى:النسخوتاريخالناسخ 0 9 f.

فيمجبممم!

6402:هيلين.txiM.9136:الحفظرمز05:الرقم

الصحيح.الجامعكتاب:المخطوطعنوان

ابراهيم.بناسماعيلبنمحمداللهعبدأبو،هـ(25ط)البخاري:المؤلف

إلخ....اللهرسولالىالوحيبدءكانكيف:باب:المخطوطبداية

:"لهديةاو"،(20951/):"لكشفاو"،(1/252):"لةكحا":لمصادرا)1(

.(9/304):"نبروكلماو"،(1/388):"سركيسو"،(1/751)
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إلىحبيبتانكلمتان":وسلمعليهاللهصلىالنبيقالكا:المخطوطنهاية

اللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان،الميزانفيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمن

الخ...."العظيم

ورقة.574:الأوراقعدد

هـ.098/شوال/0rفي،محمدبنمعروفبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

5602:هيلين.txiM.3201.3101:الحفظرمز15:الرقم

.(3،4المجلد).البخاريصحيح:المخطوطعنوان

."الأطعمة"كتابإلى"لانصارامناقب"كتابمن:الثالثالمجلد

."الجهميةعلىالرد"كتابالى"الذبيح"كتابمن:الرابعالمجفد

ورقة.4:383ج،ورقة3:293ج:لأوراقاعدد

،الشيرازيالحافظنجيمبنعثمانبنأحمدبنمحمود:النسخوتاريخالناسخ

هـ.097/الحجةذو4/2:الثالثالجزء

هـ.197/الثانيربيع7/:الرابعالجزء

6602هيلين.txiM.1347:الحفظرمز'0الرقم

.(5المجلد).البخاريصحيح:المخطوطعنوان

."النبيأصحابفضائل"إلى"الجهاد"كتابمن:الخامسالمجلد

ورقة.951:لأوراقاعدد

6702:هيلين.txiM.2501:الحفظرمز53:قمالر

.()1والترهيبالترغيب:المخطوطعنوان

)1(

:"نوكلمابرو"،(1/004):"لكشفاو"،(2/171):"لةكحا":لمصادرا

.(2/1081):"سركيسو"،(3626/)
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.القويعبدبنالعظيمعبدالدينزكي،هـ(65ط)المنذري:المولف

إلخ....بهيتعلقوماالنكاجكتاب:المخطوطبداية

فلله،المباركالإملاءهذاتموقد:العظيمعبدالحافظقال:المخطوطثهاية

برلله...والحمدلعددهلانهايةبجلالهيليقجدا،أولىماعلىالحمد

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،العالمين

ورقة.142:لأوراقاعدد

/الاخرةجمادى92/:النسختاريخ

6802:هيلين.txiM.3015:الحفظرمز45:الرقم

.)1(اللهرسولحديثمنالصالحينرياض:المخطوطعنوان

.مريبنشرفبنيحيىالدينمحعي،هـ(-67)النووي:المؤلف

...النوويشرفبنيحيىزكرياابوالدين.محعي..قال:المخطوطبداية

وألإلشآلجنوماظقت):تعالىاللهقالفقد:بعدأما...القهارالواحددلهالحمد

إلخ....(ليغبدونإلا

ورقة.841:لأوراقاعدد

في،الزبيريبكرأبيبنظاهربنعمربنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.765سنةرجب/في،لبنانطرابلس

9602:هيلين.txiM.8101:الحفظرمز55:الرقم

.(1،2الجزء).الأنوار)2(مشارقبشرجالابرار][تحفة:المخطوطعنوان

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/639):"لكشفاو"،(4/9A):"لةكحا":درلمصاا

،(231):"لقنوعاءاكتفاو"،(4/08):انبروكلماو"،(2/425)

.(2/8871):"سركيسو"

:"نبروكلماو"،(2/8861):"لكشفاو"،(3196/):"لةكحا":لمصادرا

(6/313).
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احمد.بنمحمودبنمحمدالديناكمل،هـ(-786)البابرتي:المؤلف

والدينالملةمحعى...الشيخقال...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الرميممحعى...الحمددئهالصغانيالحسنمحمدبنبنالحسنالفضائلأبو

الخ....بهيشركواولاليعبدوهالنسموباريالأمموذاريالقلمومجري

94:لأوراقاعدد Y.ورقة

كلأيرئن-في

072:هيلين.txiM.1546:الحفظرمز65:الرقم

.(الانوار)1مشارقشرحفيالازهارمبارق:المخطوطعنوان

أمينبنعبدالعزيزبنعبداللطيف،هـ()-108الملكابن:المؤلف

الدين.

:...فيقول،...وبعدالهدايةهديةعلىالحمدلله:المخطوطبداية

وصحالمقالوجوهوضح.لما..ملكبابنالمعروفالعزيزعبدبناللطيفعبد

الخ....المالفيالنظر

ورقة.591:لأوراقIعدد

.-tAllسنة،نوحبنابراهيم:الثسخوتاريخالناسخ

1702:هيلين0159."*71:الحفظرمز57:الرقم

.(أخرىنسخة).الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق:المخطوطعنوان

ورقة.052:لأوراقاعدد

جمادىفي،الأريكيابراهيمبنالحسين:النسخوتاريخالناسخ

هـ.5901/الاخرة

-"!!لأ*

)1(

:"يةلهداو"،(9861/'):"لكشفاو"،(2/512):"لةكحا":لمصادرا

(1/716).

04



7202:هيلين.txiM.749:الحفظرمز58:الرقم

.)1(المرسلينسيدأحاديثفيالمبينالحقكنز:المخطوطعنوان

الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ(Y_114)الئابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

بعد:أما...بالحديثالعلمأهلأقداررفعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

منهفاخترت...القصارللأحاديثالجامعالكتابرايتلما...الفقيرالعبدفيقول

الخ....جملة

.ورقات801:الأوراقعدد

.الكردييوسفبنمحمدبنموسى:الناسخ

!!ع!3

7302:هيلين.txiM.1232:الحفظرمز95:الرقم

نسخة).المرسلينسيدأحاديثفيالمبينالحقكنز:المخطوطعنوان

.(أخرى

ورقة.124:الاوراقعدد

جمادىفي،الشرفأبومحمدحاجي:النسخوتاريخالناسخ

1/الاخرة 1 IA.هـ

7402:هيلين.txiM.1447:الحفظرمز06:الرقم

.)2(الفهارسرواياتجامع:المخطوطعنوان

حامد.بنيوسفبنحامد،هـ(1-172)النقشبنديالباندرموي:المولف

بعد:أما...الإسنادبسلسلةالأمةهذهخصالذيلهالحمد:المخطوطبداية

(1)

)2(

:"نبروكلماو،،(1/095):"يةلهداو"،(2/771):"لةكحا":لمصادرا

(8/392).

.(1/062):"يةلهدا":لمصادرا
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وحاوالعلامالعزيزاللهكلاملبجامعكتاب،الإسلامشرعةكتابان...فيقول

إلخ....النبيعنالمرويهالسننجميععلى

6Y:لأوراقاعدد V.ورقة

5702:هيلين.txiM.1185:الحفظرمز16الرقم

المجلد).)1(المصابيحمشكاةشرححلفيالمفاتيح:المخطوطعنوان

.(الثاني

الحسن.بنمحمودبنالحسينالدينمظهر،هـ(-727)الزيداني:المولف

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولحجرفيغلاماكنت:قوله:المخطوطبداية

الخ....زوجتهكانتاميلأن؛تربيتهفيصبياكنت:اي

ورقة.238:لأوراقاعدد

.هـ(579)سنة،اللهعبدبنالحسن:النسخوتاريخالناسخ

!ض!-!،

7802:هيلين.txiM.1121:لحفظارمز26:لرقما

.)2(الاربعينلفهمالمعينالمبين:المخطوطعنوان

محمدسلطانبنعليالملا،هـ(-1401)الهرويالقاري:المؤلف

الحنفي.

اعتباروالأوقاتالاعدادجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الانام

ورقة.061:لأوراقاعدد

(1)

)2(

!مءةةش-ء!؟

.3(1/41):"يةلهداو"،(2/9961):"لكشفاو"،(1/346):"لة"كحا:لمصادرا

:"سركيسو"،(9/87):"نبروكلماو"،(1/157):"يةلهدا":لمصادرا

(2/3971).
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9702:هيلين.txiM.1283:الحفظرمز63:الرقم

.)1(النوويةالأربعينبشرحالوهبيةالفتوحات:المخطوطعنوان

عطتة.بنمرعيبنإبراهيمالدينبرهان،هـ(ا01-6)الشبرخيتي:المؤلف

مناصطفاهمنالحديثلحملوفقالذيالحمدلله:المخطوطبداية

أولى.ان..الشبراخيتيعطيةبنمرعيبنإبراهيمفيقول:.وبعد..الأنام

إلخ....الأعمارنفائسفيهأنفقتما

ورقة.338:الأوراقعدد

0802:هيلين.txiM.5012:الحفظرمز46:الرقم

.)2(الأربعين:المخطوطعنوان

.الكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(ا-174)اقكرماني:المؤلف

علىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيدئهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المشركونكرهولوكلهالدين

ورقة.151:لأوراقاعدد

هـ.ا916:النسختاريخ

02:هيلين.txiM.1215:الحفظرمز65:الرقم AY

.بأحمد)3(المسلسلةالأربعينفيالزبرجدنظام:المخطوطعنوان

حسن.بنإبراهيم،هـ(ا101-1الكورانيالشهرزوري:المؤلف

هووالمستعانفهذه:بعدأما..الاحد.الواحدللهالحمد:المخطوطبداية

(1)

(2)

(r)

:"نبروكلماو"،(1/63):"لهديةاو"،(1/27):"لةكحا":درلمصاا

.(1/7901):"سركيسو"،(4/87)

.(2/233):"يةلهداو"،(3/917):"لةكحا":لمصادرا

.(9/63):"نوكلمابرو"،(2/757):"يضاحلإا":درلمصاا
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بالأحمدين،مسلسلةحديثأأربعونالمبينالفتاح

الخ....النسائي

ورقة.12:الأوراقعدد

هـ.8501/محرم/17:النسختاريخ

ت%ء-!؟*،لأ؟ب

للإمامالمجتبىمنانتخبتها

8302:هيلينtxiM.1,0127:لحفظارمز66:الرقم

والترهيب.الترغيب:المخطوطعنوان

.القويعبدبنالعظيمعبدالدينزكي،هـ(65!لأ)المنذري:المؤلف

الخ....فضلهافيجاءوماالشامسكنىفيالترغيب:المخطوطبداية

.ورقات4:لأوراقاعدد

*ث؟اةءكل

8502:هيلين.txiM.1,1222:الحفظرمز67:الرقم

.)1(الزلزلةوصفعنالصلصلةكشف:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،(هـ"19-1)السيوطي:المؤلف

الخ....سميتهامفصلةفوائدفهذه...:المخطوطبداية

ورقة.51:لأوراقاعدد

م!ش!ل!-في

8602:هيلينtxiM.0911.2،:الحفظرمز68:الرقم

.)2(الموضوعات]الأحاديثتبيينفيالسنيات[الهبات:المخطوطعنوان

)?(

)2(

:"لهديةاو"،(2/1941):"لكشفاو"،(2/82):"لةكحا":درلمصاا

.(6/026):(نبروكلماو"،(1/435)

:"نبروكلماو"،(1/157):"يةلهداو"،(2/7202):"لكشفا":درلمصاا

(9/7A)،"(2/4971):"سركيسو.

ff



الحنفي.محمدسلطانبنعليالملا،هـ(101-4)الهرويالقاري:المؤلف

وبعد:،اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،وكفىلهالحمد:المخطوطبداية

علىالمشتهرةالاحاديثجمعواالحفاظمنجماعةرايتلما...فيقول

الخ....الألسنة

4):الأوراقعدد Aا-'I 'l l).

هـ.9125/الاخرةجمادى22/في،مصطفىبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

كأ"ولت"بز

:1675فلوجلA.425.F.154(.):رمزالحفظ96:الرقم

.)1(الاوقاتفضائلكتاب:المخطوطعنوان

بنعليبنالحسيناحمدبنابوبكر،هـ(45)طالبيهقي:المؤلف

موسى.بناللهعبد

إلخ....رجبشهرفضلفيباب...:المخطوطبداية

ورقة.89:لأوراقاعدد

هـ.08./الحجةذو4/1:النسختاريخ

2:هيلين.txiM.11,0143:الحفظرمز07:الرقم 0 8 V

.)2(شعبانمنالنصفليلةفضائلفيالمرجانعقد:المخطوطعنوان

.هـ(71.-.)الحنفيالروميمصطفىبننوح:المؤلف

علقتهارسالةهذه...:بعداما...العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....شعبانمنالنصفليلةعلى

.(ب79_ب39):الأوراقعدد

(1)

)2(

.(2/4721):"لكشفاو"،(1/921):"لةكحا":لمصادرا

0(2/894):"لهديةا":لمصادرا
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2:هيلين.txiM.5,0143:الحفظرمز171:الرقم 0 8 A

.القدر)1(ليلةفضلفيالبدرمطلع:المخطوطعنوان

.هـ(1-070)الحنفيالروميمصطفىبننوح:المولف

الذينعبادهعلىوالسلام،الاعلىالعليللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....القدرليلةعلىعلقتها،لطيفةوعجالةشريفةرسالةهذه...اصطفى

.(أ37-أ36):الأوراقعدد

.(2/894):"يةلهدا":لمصادرا(1)
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ئدالعقا

7561:فلوجلA.b168.F.934(.):لحفظارمز27:قملرا

.cالنسفية)1العقائدشرح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،هـ(-197)التفتازاني:المولف

فان:وبعد...صفاتهوكمالذاتهبجلالالمتوحدللهالحمد:المخطوطبداية

التوحيدعلمهو،الإسلامعقائدقواعداساسوالاحكامالشرائععلممبنى

الخ....والصفات

ورقة.37:الأوراقعدد

هـ.389/شعبان2/في،الأنصاريخروفابن:النسخوتاريخالناسخ

1658:فلوجلA.a392.F.026(.):الحفظرمزV":الرقم

.(أخرىنسخة)النسفيةالعقائدشرح:المخطوطعنوان

.(ب97-ا2):الأوراقعدد

9516:فلوجلA.c168.F.934(.):الحفظرمز47:قمالر

.)2(خياليالمولىحاشية:المخطوطعنوان

(.--,tAAIحدودفيتوفي)الروميخياليموسىبنأحمد:المولف

)1(

)2(

A4):"لةكحا":لمصادرا 9 / r)،"لكشفاو"،(1/637):"سركيسو":

.(7023/):"نبروكلماو"،(861):"لقنوعااكتفاءو"،(2/5411)

:"يةلهداو"،"1(1/74):"لكشفاو"،(1/513):"لةكحا":درلمصاا

.(7863/):"نبروكلماو"،"11(1/2)
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إلخ....رسلهسيدعلىوالصلاة،لمستأهلهالحمدبعدأما:المخطوطبداية

ورقة.27:الأوراقعدد

هـ.389/شعبان/61في،الأنصاريخروفابن:النسخوتاريخالناسخ

!غ؟ب!-قي

0166:فلوجل.txM.492:الحفظرمز75:الرقم

.()1الاماليبدء:المخطوطعنوان

.عثمانبنعليئالدينسراج،هـ(56ط)الفرغانيالاوشي:المؤلف

.ورقات9:لأوراقاعدد

؟؟بئر-ئج

5616:فلوجلA.202.F.274(.):الحفظرمز76:الرقم

الباقيعبدمحمدالإماملشيخنارفعتسؤالاوخمسونثلاثة:المخطوطعنوان

.)2(الزرقاني

بنالباقيعبدبنمحمداللهعبدأبو،هـ()-1122الزرقاني:المؤلف

يوسف.

سيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....القيامةيومالنارمنبلجايماللهألجمهفكتمهعلمعنسئلمن...محمد

ورقة.43:الأوراقعدد

6616:فلوجلN.932.F.:الحفظرمز77:الرقم

.المستدلين)3(واياتالناظرينبهجة:المخطوطعنوان

)1(

en

)3(

:"سركيسو"،(4/503):"نبروكلماو"،(2/964):"لةكحا":لمصادرا

(1/994).

.(2/113):"يةلهداو،،r(/rAr):"لةكحا":لمصادرا

.(8237/):"نبروكلماو!،(1/302):"يضاحلإا":لمصادرا
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أحمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ()-3301الكرميمرعي:المؤلف

الحنبلي.المقدسي

عجائبفيبالنظرقلوبناونورصدورناشرحمننحمد:المخطوطبداية

الخ....الملكوت

ورقة.927:الاوراقعدد

1/شوال/21في،الحارونيحسنبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ 1 YY.هـ

يرث!!م

1667:فلوجلN.267.F.-:الحفظرمز8V:الرقم

.(1(اليونانيةالفضائحوكشف،الإيمانيةالنصائحرشف:المخطوطعنوان

محمد.بنعمرالدينشهابحفصأبو،هـ(-586)الشهروردي:المؤلف

النافعالعلممنوالملهم،الضلالمنالمنقذللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الامالغاياتيبلغما

ورقة.19:لأوراقاعدد

0167:فلوجلA.452.F.)028(.:الحفظرمز97:لرقما

.(2(المسلمينعلىالردفيكتاب:المخطوطعنوان

.(الهجريالسابعالقرن).السمعانيجرجسالزاهب:المؤلف

الخ....السرمديالابديالواحدباسم:المخطوطبداية

ورقة.73:لأوراقاعدد

)1(

)2(

-!ئر-جمذبرث

:"نبروكلماو"،(1/687):"يةلهداو"،(1/5.9):!لكشفا":لمصادرا

(4/373).

.(1/774):"لةكحا":درلمصاا
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N.251.F.:الحفظرمز0A:الرقم

.)1(اللهسبحانفضلفيكتاب:المخطوطعنوان

الفضل.بنمكحولمطيعأبو،هـ(،31)النسفي:المولف

ورقة.52:لأوراقاعدد

?67?:فلوجل

3091:فلوجلN.315.F.:لحفظارمز18لرقما

.الاكبر)2(الفقهكتاب:المخطوطعنوان

.(هـ01-.)الكوفيالنعمانحنيفةأبو:المولف

امنتيقولانيجبعليهالاعتقاديصحوماالتوحيدأصل:المخطوطبداية

الخ....بالله

1_أ101):الأوراقعدد 0 oأ).

4802:هيلين.txiM.7912:الحفظرمز82:الرقم

.)3(النبيعقيدة:المخطوطعنوان

بنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،هـ(-671)القرطبي:المولف

.فرخبنبكرأبي

يفنىحتىخلقهحمدهماوأضعافنفسهحمدكماللهالحمد:المخطوطبداية

تعالىاللهشاءإنفيهاذكركتالبهذا،وحدههوإلاالهلاحمدهويبقى،حمدهم

إلخ.00.اللهرسولأقضيةمنإليانتهىما

ورقة.77:لأوراقاعدد

هـ.1326/رمضانفي،البخاريخواجاالدينكمال:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

(r)

.(2/082):"نوكلمابرو"،(3609/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/8721):"لكشفاو"،(4/23):"لةكحا":لمصادرا

2)5:"لةكحا":لمصادرا / r).

05



9802:هيلين.txiM.3,479:الحفظرمزn":الرقم

.)1(أهلهغيرعنبهالمضنون:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

العرشذييريدلماالفعالالمعيدءالمبدىالحمدلله:المخطوطبداية

العلوملجميعيتسعلاكانإذاالعمربأنيخفىفلا:بعداما..المجيد.

إلخ....فالحرام

.(ب131-ب74):الأوراقعدد

0902:هيلين.txiM.899:الحفظرمز4A:الرقم

.)2(المستقيمالقسطاس:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدابوالإسلامحجة،هـ()-505الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

ئانيا،المصطفىرسولهعلىوأصلي،اولاتعالىاللهاحمد:المخطوطبداية

إلخ....أسماريمنبشيءلاحدثهسمعهيعيرنيمنفيكمهلإخواني:وأقول

ورقة.37:لأوراقاعدد

1902:هيلين.txiM.3,4801:الحفظرمز85:الرقم

.(منظومة).الامالي)3(بدء:المخطوطعنوان

(1)

(2)

(r)

:"لهديةاو"،(2989/):"لكشفاو"،(3167/):"لةكحا":درلمصاا

.(2/4141):"سركيسو"،(4/082):"نبروكلما)و)،(2/97)

:"يةلهداو"،(2/6231):"لكشفاو"،(3176/):"لةكحا":درلمصاا

.Gilr/2):"سركيسو"،(4/262):"نبروكلماو"،(2/97)

:"سركيسو"،(4/503):"نبروكلماو"،(2/964):"لةكحا":ردلمصاا

(1/994).

51



.عثمانبنعليمحمدابوالدينسراج،هـ()956الفرغانيالاوشي:المولف

:المخطوطبداية

كاللاليبنظملتوحيدالاماليبدءفيالعبديقول

.(ب2اط25):الأوراقعدد

2902:هيلين.txiM.1433:الحفظرمز86:الرقم

.العبادبيننفعهلكثرةالاعتقادمنالهداية:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنمحمدالدينزين،هـ(666حياكان)الرازي:المولف

الحنفي.القادرعبد

فقد:بعدأما...المعبودالمالكالمحمودالملكللهالحمد:المخطوطبداية

السنةأهلطريقعلىاعتقادالهمأشرح.أن.والتوحيد.العلمأهلبعضسألني

إلخ....والجماعة

.ورقات801:الأوراقعدد

8:قمالر Vالحفظرمز:txiM.1238.3902:هيلين

.)1(الإلهيهالصحائف:المخطوطعنوان

الحسيني.أشرفبنمحمدالدينشمس،هـ(06-0)السمرقندي:المولف

وإنالعلومفان:بعدأما...الوجوداستحقالذيدنهالحمد:المخطوطبداية

العلموهومنزلةوأعلاهامرتبةأشرفهالكن،انقسامهاوتفرع،أقسامهاتنوع

إلخ....الإلهي

ورقة.82:الأوراقعدد

هـ.996/شعبانفي،رمنانعليبنمحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

)\(

:"نبروكلماو"،(2/4701):(لكشفاو"،(3631/):"لةكحا":لمصادرا

(5/431).
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5902:هيلين.txiM.754:لحفظارمز88:الرقم

.الانظار)1(مطالعمنالأنوارطوالع:المخطوطعنوان

عمربناللهعبدسعيدأبوالدينناصر،هـ()-685البيضاوي:المؤلف

الشافعي.الشيرازي

...وفناؤهعدمهوامتنع،لهوبقىوجودهوجبلمنالحمد:المخطوطبداية

02الخ...وفروعااصولاواقومهاموضوعأالعلومأعظمفان:وبعد

ورقة.07:الأوراقعدد

هـ.1211/شوالفي،شاهبير:النسخوتاريخالناسخ

!إ؟-ثعه

6902:هيلين.txiM.9911:الحفظرمز98:الرقم

.)2(الشائقةالعباراتوقلائدالرائقةالالفاظفرائد:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدبنعليالحسنأبوهـ(،816)الجرجانيالشريف:المولف

إلخ.0..كسبتبمانفسيكلعلىالقائمللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.69:الاوراقعدد

7902:هيلين.txiM.1137:الحفظرمز59:الرقم

الله.أسماءشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنمحمدالدينبرهان،هـ(-687)النسفي:المؤلف

...الإحساسسمتعنحضرتهعظمةتقدلستمنسبحان:المخطوطبداية

كتابأتعالىاللهأسماءشرحفيأكتبانأصحابيبعضمئيالتمسفقد:وبعد

إلخ....الفنهذافيمعرفتهاللوازممنهوماعلىيشتملمختصرا

ورقة.79:الاوراقعدد

)1(

)2(

:"لهدئةاو"،(2/6111):"لكشفاو"،(2/662):"لةكحا":لمصادرا

.(1/816):"سركيسو"،(4/532):"نبروكلماو"،(1/364)

.(1/827):"يةلهداو"،(2/515):"لةكحا":درلمصاا

or



8902:هيلين.txiM.2,0701:الحفظرمز19:الرقم

.والإسلامالإيمانفيرسالة:المخطوطعنوان

البجائي.أحمدبنالرحمنعبدزيدأبو،(--AVAI-)الوغليسي:المؤلف

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدنهالحمد:المخطوطبداية

تعالىاللهلأوامروالانقيادالاستسلام:هو،الشرعفيالإسلام،وعبدهنبيه

الخ....المصدقات

.(ب-83ب77):الأورادتىعدد

9902:هيلين.txiM.1,4801:الحفظرمز29:الرقم

.(1لإرشاد)ا:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمودبنمحمدالديناكمل،هـ(-786)البابرتي:المؤلف

فهذا:بعدأما...المستقيمالصراطإلىالهاديللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....حنيفةأبي...مذهبعلىوخاتمةوكتابينمقدمةعلىيشتملمختصر

.(ب2-1أ2):الأورادتىعدد

0012:هيلين.txiM.2,4801:الحفظرمز39:الرقم

.العقائد)2(فيالنونية:المخطوطعنوان

.هـ(86-0الماتريدي)الروميالدينصدربنالدينجلالبنخضر:المؤلف

:المخطوطبداية

بطلاناثارمنالحكممنزهوالشانالوصفعاليللهالحمد

.(ب25-أ21):الأورادتىعدد

)1(

)2(

.(6/213):"نبروكلماو"،(2/171):"يةلهدا":لمصادرا

:"يةلهداو"،(2/8431):"لكشفاو"،(1/076):"لةكحا":لمصادرا

(1/643).

of



1012:هيلين.txiM.0124:لحفظارمز49:الرقم

.الماتريدي)1(بكلخضرالنونيةللقصيدةالشرح:المخطوطعنوان

.هـ(886حدودفيتوفي)الحلبيالخياليموسىبنأحمد:المؤلف

عقائدفيالكلاملتجريدصدورناشرحمنياالحمدلك:المخطوطبداية

إلخ....الاثارمنيخصهبماباحتيازههوإنمانوعكلكمالفان:وبعد...الإسلام

ورقة.72:لأوراقاعدد

هـ.7901:الئسختاريخ

2012:هيلين.txiM.1236:لحفظارمز59:لرقما

.)2(الشيبانيعقيدةشرحفيالمعانيبديع:المخطوطعنوان

7a)طعجلونقاضيابن:المؤلف A.-)،بناللهعبدبنمحمد

الرحمن.عبد

نالحولالنهتديكناومالهذاهداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

أصولعلم،واجلاهاحخةواقومهاوأعلاهاالعلوماعظمفان:وبعد...اللههدانا

الخ....الكلامبعلمالمسمىالدين

ورقة.45:الأوراقعدد

ث*-ء!،ثأ*هـ
*،-!بر-*.،

.txiM.6,4501:الحفظرمز69:الرقم

(.r)الأعمالخلق:المخطوطعنوان

:3021هيلين

)1(

)2(

(r)

:"يةلهداو"،(8431/'):"لكشفاو"،(3513/):"لةكحا":لمصادرا

737/):"نوكلمابرو"،(1/231) 8 ، 3 6 A).

4)4:"لةكحا":لمصادرا 4 / r)،"نوكلمابرو"،(2/2411):"لكشفاو":

(2/572).

2)33:"نوكلمابرو"،'1(42/'):"يةلهدا":لمصادرا / v).
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29)الصذيقيالدواني:المؤلف ti)أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ

فيالأخسألنيفقد،القلوبفتاجحمداللهبعدأما:المخطوطبداية

فيليحضرمالهأكتب.ان..الأستراباذيمحمدالدينسعد.مولانا..الدين

إلخ....الوقت

.(أ11-0أ801):الأوراقعدد

4012:هيلين.txiM.2,1212:الحفظرمز79:الرقم

.(1(موسىفرعونايمانفيرسالة:المخطوطعنوان

اسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(/29ط)الصديقيالدواني:المولف

منسألنىفقد:بعداما...تابإذاعبادهتوبةقابللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....عينفرضعليإجابته

.(ب39_أ98):الأوراقعدد

5012:هيلين.txiM.7,4501:الحفظرمز89:الرقم

التوحيد.فيرسالة:المخطوطعنوان

اسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المؤلف

للواجبواحدفردوجوداثباتلتوحيدمحصلأأناعلم:المخطوطبداية

الخ....منهاخرفردوامتناع

.(ب11-1أ1!1):لأوراقاعدد

6012:هيلين.txiM.2,1577:الحفظرمز99:الرقم

.(2(الشيطانعورةكشففيالرحمنمواهب:المخطوطعنوان

(1)

)2(

.(7823/):"نبروكلما":لمصادرا

.(1/147):"لهديةاو"،(2/5981):"لكشفا":لمصادرا

10



المغربيالإدرشميميمونبنعليالحسنابو،هـ(-179)الغمري:المؤلف

الحسيني.

بعد:أما...عليهثناءاحصيلا،أهلههوكماللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وسخطاتهلمخالفاتهوإياكوجنبنالمرضاتهوإياكاللهوفقنا

.(ا521-ا911):لأوراقاعدد

هـ1231رجب/18/في،الحديثيشهاببنالحسين:النسخوتاريخالناسخ

كأ!*

7012:هيلين.txiM.5,479:الحفظرمز001:الرقم

.العبادوأفعالوالإرادةالقدرةفيالاعتقادتصحيح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدالفضلابوالدينرضي،هـ()-359الغزي:المؤلف

احمد.

الشديدالبطشذي،القاهرالجبارالقادرالحيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والملكوتالملكذيوالقهروالقدرةوالامرالخلقلهالذييريدلماالفعال

.(أ151-ا431):لأوراقاعدد

8012:هيلين.txiM.2,1432:الحفظرمز101:الرقم

.والشكر)1(والمدجالحمدمنكلبينالنسببيان:المخطوطعنوان

الحلبياحمدبنإبراهيمبنعليالفرجابوالديننور:المؤلف

.هـ(44-01)

اعلم...والمنسوبالمضافعنتعريفهفيالغنيلهالحمد:المخطوطبداية

كذلكوالشكر،والعرفياللغويالحمدمنكلبينالنسببيانفيالاولىأن

الخ....كذلكوالمدج

.(ب4-4ا43):لأوراقاعدد

.(1/557):"يةلهداو"،(2/638):"لةكحا""لمصادرا(1)

ov



9012:هيلين.txiM.1,1432:الحفظرمز3:201الر

.)1(والحمدلةالبسملةعلىالكلامخير:المخطوطعنوان

الحلبياحمدبنابراهيمبنعليالفرجابوالديننور:المولف

1(40 L)هـ.

الاوالإعلانالاسرارفييستعانولايتبركلالمنحمدا...:المخطوطبداية

إلخ....مذاهبيعشقونفيماوللناسمواهبالتأليفحسنفإن:وبعد...باسمه

.(ب43-11):لأوراقاعدد

-فئ*رز،كل

0112:هيلين.txiM.1,1454:الحفظرمز301:الرقم

.العقائد)2(علمحدودفيالفرائدعقود:المخطوطعنوان

حامد.بنيوسفبنحامد،هـ(1)-72)النقشبنديالباندرموي:المؤلف

الخ....الغراءالشريعةعلماءمنجبلنيالذيللهالحمد:المخطوطبداية

32_ا1):لأوراقاعدد Vب).

1112:هيلين.txiM.1112:الحفظرمز401:الرقم

.)3(والاشعريةالماتريديةبينالخلافيةالمسائل:المخطوطعنوان

رسولبنوليبنمحمد،هـ()-1165الإزميريشهريالقير:المؤلف

الحنفي.

نبذةهذهإن:إزميرنزيلالقيرشهري...فيقول:وبعد...:المخطوطبداية

الخ....الماتريديةلعقائدجامعةوزبدة،الكلامعلمفيمهمة

ورقة.82:الأوراقعدد

(1)

)2(

)3(

.(1/557):"لهديةاو"،(1/144):"يضاحلإا":لمصادرا

.(1/062):"يةلهداو"،(1/325):"لةكحا":لمصادرا

.(/328'):لاالهدية":المصادر

OA



2112:هيلين.txiM.1117:الحفظرمز501:الرقم

للسنوسي.البراهينأمشرحعلىحاشية:المخطوطعنوان

؟.الشافعيياسين:المولف

.وبعد:..الكائناتلسانبوحدانيتهنطقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

البراهينأمشرحعلى.علقتها..رشيقةوعباراترقيقةحواشفهذه

الشهاب...شيخناحواشيمنلخصتها...السنوسيمحمداللهعبدأبي...للولي

إلخ....الانصاريالغنيميأحمد

ورقة.:الأوراقعدد

3112:هيلين.txiM.3914:الحفظرمز601:الرقم

اليهودمذاهبردفيالفاجرةالاسئلةعنالفاخرةالاجوبة:المخطوطعنوان

.()1والنصارى

إدريسبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ()-684القرافي:المؤلف

المالكي.

بعضفان:بعداما..عدد.غيرمنالعظيملله.الحمد..:المخطوطبداية

إلخ....القائلهوغيرهأنمشيراالنصارىلسانعلىرسالةأنشأقدالنصارى

ورقة.641:الأوراقعدد

(1)

:"لهديةاو"،(1/11):"لكشفا":لمصادرا

.(2/2051):"سركيسو"،(4/12)

oA

:"نبروكلماو"،(1/99)



وأصولهالفقه

6167:فلوجلA.381.F..)264(:لحفظارمز701:لمحملرا

.)1(المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية:المخطوطعنوان

ابراهيم.بنمحمدبنإبراهيم،هـ(59!لأ)الحلبي:المولف

ومطمح،السعادةمفتح،العبادةجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والزيادةالحسنىوملمح،السيادة

ورقة.522:لأوراقاعدد

هـ.5801رجب/1/في،الزحمنعبدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

1677:فلوجلA.363.F..)027(:الحفظرمز801:الرقم

.أخرىثسخة:المخطوطعنوان

ورقة.311:لأوراقاعدد

ل!بز-ئن

1678:فلوجلA.114F..)541(:رمزالحفظ9.1:الرقم

05(ممزوج).)2(المتوسطالمنسكفيالمتقسطالمسلك:المخطوطعنوان

محمدسلطانبنعليالملا،(tee-1401)الهرويالقاري:المولف

الحنفي.

)?(

)2(

:"لهديةاو،،(2/6881):"لكشفاو،،(1/55):"لةكحا":درلمصاا

.(1/31):"سركيس",،(1/72)

1/7):"يةلهداو"،(2/5451):"لكشفا":درلمصاا 5 l)،"بروكلمانو":

.(2/3971):"سركيسو"،(9/59)و(9/64)

06



إلخ....الحجةبأوضح،المحجةأوضحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.981:لأوراقاعدد

هـ.6401/الاخرةجمادى8/في،المغربيحسين:النسخوتاريخالناسخ

-فيرر+!ئن

1:فلوجلA.49F.)537(.:الحفظرمز011:الرقم VVA

.الكبير)1(السيرشرج:المخطوطعنوان

سهل.أبيبنأحمدبنمحمدبكرابو،هـ(94-.)السرخسي:المولف

ورقة.384:لأوراقاعدد

-*يز3برعتن

917:فلوجل.)535(.73.3.ول:الحفظرمز111:الرقم V

.)2(الهداية:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنعليالدينبرهان،(هـ-395)الفرغانيالمرغيناني:المؤلف

الحنفي.الجليلعبد

إلخ....وأعلامهالعلممعالماعلىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.962:لأوراقاعدد

يم!+-جممغبر

9177:فلوجلA.74F..)536(:الحفظرمز211:الرقم

ثانية.نسخة:المخطوطعنوان

ورقة.642:لأوراقlعدد

(1)

)2(

ثئج-صلإ37-

:"نبروكلماو"،(2/4101):"لكشفاو"،(386/):"لةكحا":لمصادرا

(2/732).

:"نبروكلماو"،(2/2302):الكشفاو"،(2/114):"لةكحا":لمصادرا

6(8 1 / r)،"(2/9731):"سركيسو.

6 I



0178:فلوجلA.311.F.256(.):لحفظارمز1"11:لرقما

.)1(النهرينوملتقىالبحرينمجمع:المخطوطعنوان

تغلب.بنعليبنأحمدالدينمظفر،هـ(-496)الساعاتيابن:المؤلف

إلخ....زاهرةللاهتداءأنجماالعلماءجاعلدئهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.961:لأوراقاعدد

الحجة/ذو:النسختاريخ

11:فلوجل*!اأ.273.:لحفظارمز411:لرقما VA

.)2(الدقائقكنز:المخطوطعنوان

.محمودبناحمدبناللهعبدالبركاتأبو،هـ(71-.)النسفي:المؤلف

فيحزبهوا!ى،الأعصارفيالعلمأعزالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الأمصار

.ورقات501:الأوراقعدد

هـ.485سنة:الئسختاريخ

.txiM.8301:الحفظرمز511:الرقم

.)3(الدقائقكنزشرحالحقائقتبيين:المخطوطعنوان

علي.بنعثمانالدينفخر،هـ(-743)الزيلعي:المؤلف

0216:هيلين

(1)

)2(

(3)

:"لهديةاو"،(2/9951):"لكشفاو"،(1/991):"لةكحا":لمصادرا

.(3073/):"نوكلمابرو"،(1/001)

:"نبروكلماو"،(2/5151):"لكشفاو"،(2/822):"لةكحا":لمصادرا

.(2/5581):"سركيسو"،(7091/)

:"نبروكلماو"،(2/5151):"لكشفاو"،(2/563):"لةكحا":لمصادرا

.(1/889):"سركيسو"،(7191/)
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.اما..هدايتهبنورالعارفينصدورشرحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

فيمختصرأحسنالدقائقبكنزالمسمىالمختصرهذارأيتمالمافاني:بعد

الخ....الفقه

ورقة.063:الأوراقعدد

.الخالديأحمدبنمحمد:الناسخ

1612:هيلين.txiM.5401-7015:الحفظرمز611:الرقم

.(ا-4):الاجزاء.o)الدقائقكنزشرحفيالرائقالبحر:المخطوطعنوان

محمد.بنإبراهيمبنالدينزين،هـ(-079)المصرينجيمابن:المولف

فان:بعد.أما..القويبتدبيرهالانامدبرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والفتوىالفقهعلموأوفاهاوأوفقهاوأعلاهاالعلومأشرف

ورقة.4:036ج،3:432ج،2:774ج،373:اج:لأوراقاعدد

WAY:فلوجل.txM.388:الحفظرمز711:الرقم

.)2(الهدايةمسائلفيالروايةوقاية:المخطوطعنوان

اللهعبيدالاولالشريعةصدربنمحمود،هـ(673)-الشريعةبرهان:المولف

الحنفي.المحبوبيابراهيمابن

إلخ....وأسناهاالهنئةالمواهبأجلالعلمجعلمناحمد:المخطوطبداية

ورقة.552:لأوراقاعدد

(1)

)2(

:"لةكحا":لمصادرا

(1/837).

:"لةكحا":لمصادرا

(1/056).

()1/074،

(r'oo/)Y,و"الكشف:"
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1:قمالر 1 A924(.):الحفظرمز.A.86.F1783:فلوجل

.أخرىنسخة:المخطوطعنوان

1:لأوراقاعدد Yr.ورقة

هـ.879/شعبان:النسختاريخ

عم3ثئر

41:فلوجل.txM.124:الحفظرمز911:الرقم VA

".(الروايةوقايةشرج).الشريعةصدركتاب:المخطوطعنوان

أحمدبنمحمودبنمسعودبناللهعبيد،هـ(-747)الشريعةصدر:المؤلف

الحنفي.المحبوبي،البخاري

والهمحمدخلقهخيرعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

مسائلمنالروايةوقايةمنالمغلقةالمواضعحلهذا...أجمعين

الخ....الهداية

ورقة.651:الأوراقعدد

.هـ.1301/شعبان22/،المالكيالبونانيالدينجلال:النسخوتاريخالناسخ

1785:فلوجل.txM.704:الحفظرمز021:الرقم

ثانية.نسخة:المخطوطعنوان

ورقة.488:الأوراقعدد

يزشصبر-بر

1786:فلوجلA.255.F.281(.):الحفظرمز121:الرقم

ثالثة.نسخة:المخطوطعنوان

.ورقات01r:لأوراقاعدد

*-!كل!بر
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A.64.F.)248(:الحفظرمز221:الرقم

الرواية.وقايةمنقطعة:المخطوطعنوان

ورقة.16:لأوراقاعدد

1787:فلوجل

+7-كأكلم

1:فلوجلA.253.F.)26(:لحفظارمز"1'11:لرقما VAA

.(1(الفروعفيالملوكتحفة:المخطوطعنوان1-

بنبكرأبيبنمحمدالدينزين،هـ(666حياكان)الرازي:المؤلف

الحنفي.القادرعبد

.(ب-46أ1):الأوراقعدد

الحجة/ذو:النسختاريخ

تة!-كد

.(الديناصولفيالمهتديارشاد).الإرشاد(2(كتاب:المخطوط2-عنوان

سعيد.بنعليالحسنأبو،هـ(333قبلحياكان)الرستغفني:المؤلف

إرشادأ.جمعته..المستقيمالصراطإلىالهاديلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وسميته،للمتعلمينومقنعأ،للمسترشدين

.(بr_6ا64):الأوراقعدد

!بمكأ-خ!ش

9178:فلوجلA.268.F.:لحفظارمز421:قمالر

.(3(الأحكاممعرفةفيالحكاملسان:المخطوطعنوان

محمد.بنابراهيمالدينبرهانالوليدأبو،هـ(-882)الشحنةابن:المؤلف

)1(

)2(

(3)

:"نبروكلماو"،(1/437):"لكشفاو"،(3861/):"لةكحا":لمصادرا

(vrr / r)،"(1/519):"سركيسو.

.(1/07):"لكشفاو"،(2/544):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(2/9451):"لكشفاو"،(1/63):"لةكحا":درلمصاا

.(1/631):"سركيسو"،(6/983):"نبروكلماو"،(1/12)
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إلخ....بعلمهعبادهبينالقاضيحكمهفيالعادللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.39:الأوراقعدد

0971:فلوجلA.273.F..)261(:الحفظرمز521:الرقم

.)1(الأحكامغررشرحفيالحكامدرر:المخطوطعنوان

الرومي.عليبنفرامرزبنمحمد،هـ(AA-5)خسرومنلا:المؤلف

بمحكمالقويمالشرعأحكامأحكمالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....كتابه

ورقة.426:الأوراقعدد

.-AAVV/القعدةذو/12،المؤلفنسخة:النسخوتاريخالناسخ

3917:فلوجل.txM.912:الحفظرمز621:الرقم

المجتهدينأقواللجميعالمدخلةالشعرانيةالميزان:المخطوطعنوان

.)2(المحمديةالشزيعةفيومقلديهم

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبابو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

جميعمنهيتفرعبحراالمطفرةالشريعةجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والخلجانالنافعةالعلومبحار

ورقة.036:الأوراقعدد

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/747):"لكشفاو"،(3485/):"لةكحا":درلمصاا

.(2/0971):"سركيسو"،(7463/):"نبروكلماو"،(2/112)

2/1):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":درلمصاا i 1 A)،"لهديةاو":

.(1/3311):"سركيسو"،(8/852):"نبروكلما"و،(1/146)
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11':الرقم V542(.):الحفظرمز.A.165.F

.(منهقطعة)،الشعرانيةالميزان:المخطوطعنوان

ورقة.631:لأوراقاعدد

!ء،ضير؟رر
!،ء!رس

4917:فلوجل

5917:فلوجل.txM.066:الحفظرمزern:قمالر

المشهور،الشافعيالإماممذهبعلىالفقهفيمختصر:المخطوطعنوان

.)1(شجاعأبيبمختصراو،والتقريبالغايةبمتن

بنالحسينبنأحمدالشجاعأبو،هـ()-395الاصفهاني:المؤلف

أحمد.

النبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وسلمعليهاللهصلى

.ورقات9:الأوراقعدد

8917:فلوجلN.926.F.:الحفظرمز921:قملرا

.)2(الوقففيرسالة:المخطوطعنوان

حسين.بنيوسف،هـ(-609)الكرماستاني:المؤلف

الظلمماحي،والإحسانالعدلحاميللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والطغيان

ورقة.57:الأوراقعدد

39:النسختاريخ i.هـ

1()

(2)

-،،قييرأء-*؟صهـ

،(1/28):"يةلهداو"،(1/521):"لةكحا":لمصادرا

(4/53).

.(7384/):دابروكلمانو"،(4157/):"كحالة":المصادر
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0081:فلوجلA.092.F..)262(:الحفظرمز031:لرقما

.)1(المهماتكلفياليهالاحتياجهمالقضاةمهمات:المخطوطعنوان

الله.عبدبنحمزة،(789eسنةبعدتوفي)حصاريالقره:المؤلف

محاكمفيالأحمديةالشريفةبخدمةالعلماءشرفلمنالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المحمديةالاحكاماجراء

ورقة.09:لأوراقاعدد

ير؟ءئر-يلأ

6081:فلوجلA.491.F..)054(:لحفظارمزI1"1:لرقما

.خان)2(قاضيفتاوى:المخطوطعنوان

محمودبنمنصوربنالحسنالدينفخر،هـ(-295)خانقاضي:المؤلف

الحنفي.الفرغانيالأوزجندي

والهمحمدرسولهعلىوالصلاة،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....حمدا،أجمعين

ورقة.022:الأوراقعدد

هـ.919/رمضان/17في،مصطفىبنعبدي:النسخوتاريخالناسخ

لمج!-،كبم-

7018:فلوجلMxt.3.376:الحفظرمز132:الرقم

.العصر)3(أهلفتاوىفيالدهريتيمة:المخطوطعنوان

64)-الترجماني:المولف o)بنعمربنعبدالرحيمالدينعلاء،هـ

الله.عبد

)1(

)2)

)3)

.(1/337):"لهديةاو"،(2/6191):"لكشفا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(2/7221(:"لكشفاو"،(1/495(:"لةكحا":لمصادرا

،(141(:"لقنوعاءكتفااو"،(3086/(:"نبروكلماو"،(1/082(

.(2/8741(:"سركيسو"

.(2/9402(:"لكشفاو"،(2/431(:"لةكحا":درلمصاا
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الخ....للمتقينوالعاقبة،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.79:لأوراقاعدد

8081:فلوجلA.158.F..)276(:الحفظرمز331:الرقم

.()1الأربعةالأئمةأقوالفي،الفتاوىجامع:المخطوطعنوان

الشافعي.بكرأبيبناحمدبنعمر،هـ(707حيأكان)الرازي:المولف

إلخ....القويمالدينعمداقامالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.821:لأوراقاعدد

هـ.907/الحجةذو4/في،الحرديالبدريوسفأبو:النسخوتاريخالناسخ

إ؟ين--جمم

9018:فلوجلA.57.F..)953(:الحفظرمز134:الرقم

.)2(البزازيةالفتاوى:المخطوطعنوان

.الكرديمحمدبنمحمدالدينحافظ،هـ(-827)البزازيابن:المولف

ورقة.952:لأوراقIعدد

!لبكهغ*

A..)484(:الحفظرمز531:الرقم d354.F.7182:فلوجل

.)3(الرئاسةأحوإلوترتيبالسياسةلتأسيسالأسرارسر:المخطوطعنوان

بنيوسفبنيوحنا،(الهجريالرابعالقرن)المتطببالبطريقابن:المؤلف

.الحارث

)?(

)2(

(r)

.(6/043):"نبروكلماو"،(2/155):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/242):"لكشفاو"،(046بر)":"لةكحا":درلمصاا

(2/581).

.(2/094):"نوكلمابرو"،(4/931):"لةكحا":لمصادرا
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الدينحمايةعلىوأيدهالأميراللهأصلح،اللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

إلخ....المسلمينأحواللرعايةوأبقاه

ورقة.72:لأوراقاعدد

هـ.ا040/محرم13/:النسختاريخ

1828:فلوجلN.278.F.:الحفظرمز136:الرقم

.أخرىنسخة:المخطوطعنوان

ورقة.45:لأوراقاعدد

9182:فلوجلN.027.F.:الحفظرمز371:الرقم

.(1(السلطانيةالأحكام:المخطوطعنوان

.البصريحبيببنمحمدبنعليالحسنأبوهـ(،045)الماوردي:المؤلف

إلخ....الدينمعالملنااوضحالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.513:لأوراقاعدد

ربيعفي،الأدبيابنمحمدبنإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

/الأول

0183:فلوجلN.271.F.:الحفظرمز138:الرقم

.(2(الإسلامأهلتدبيرفيالاحكامتحرير:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنمحمداللهعبدابوالدينبدر،هـ(-981)جماعةابن:المولف

الأصل.الحموي،الكنانيالعزيزعبد

(1)

(2)

،(1/91):"لكشفاو"،(2/994):"لةكحا":لمصادرا

.(2/1161):"سركيسو"،(4/72)

.(1/653):"لكشفاو"،(761/'):"لةكحا":لمصادرا

07
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الوافيةوالائه،والظاهرةالباطنةنعمهعلىالحمدلله:المخطوطبداية

لخ.إ...فرةلواا

ورقة.331:وراقلأادعد

4912:هيلين.txiM.9144:لحفظارمز931:لرقما

.)1(الشرعيةالسياسات:المخطوطعنوان

.زادهمنقريالبرسويمصطفىبنمحمد،هـ(411ط)أفنديدده:المولف

شرحالعنايةفيذكر:بعدأما...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الفسادلمادةحسماشرعيحكملهاجنايةجزاءتغليظالسياسة،الهداية

ورقة.52:الأوراقعدد

51)سنةفي،الكتبيأسعدمحمد:النسخوتاريخالناسخ flهـ).

-صة!قئ

1831:فلوجلN.272.F.:الحفظرمز041:الرقم

.)2(الحسبةطلبفيالرتبةنهاية:المخطوطعنوان

محمدبننصربنالرحمنعبدالدينتقي،هـ()-774الطبري:المولف

.العدوي

استندبمن،اكرمفيماوأستعينه،أنعمماعلىللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....السوقةأحوالوكشف،الرعئهمصالحفيالنظروقلدالحسبةلنصب

ورقة.84:لأوراقاعدد

(1)

(Y)

.(9/623):"نبروكلماو"،(3682/):"لةكحا":لمصادرا

2/91):"لكشفاو"،(2/521):"لةكحا":لمصادرا AV)،"نبروكلماو":

(5/77).
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91A"1:فلوجلN.093.F.:لحفظارمز141:قملرا

.)1(الشريعةمكارمالىالذريعة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالحسينالقاسمأبو،هـ(-205)الأصفهانيالزاغب:المولف

المفضل.

الإقبالالىيهدينانورأالوجودسببهوالذيبجودهاللهنسأل:المخطوطبداية

الى،القرانتأويلفيالبيانتحقيقكتابمنأمليتهفيماأشرتقد.كنت..عليه

الخ....الشريعةأحكامبينالفرق

41:لأوراقاعدد r.ورقة

!لمجمجم!

7112:هيلين.txiM.698:الحفظرمز241:الرقم

الشريعة.مكارمإلىالذريعة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالحسينالقاسمأبو،هـ(-205)الأصفهانيالزاغب:المولف

المفضل.

يهدينانوراالوجودسببهوالذيبجودهوجلعزاللهنسأل:المخطوطبداية

إلخ....عليهالإقبالالى

ورقة.571:لأوراقاعدد

عئمكأ!!-

5212:هيلين.txiM.835:الحفظرمز431:الرقم

.)2(السلامبفوائدالكلامطيب:المخطوطعنوان

بنعليأبوالحسنالديننور،هـ()-119المدنيالسمهودي:المولف

أحمد.بناللهعبد

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/728):"لكشفاو"،(1/246):"لةكحا":درلمصاا

.(1/229):"سركيسو"،(3412/):"نبروكلماو"،(1/113)

.(747/):"نبروكلماو"،(1/047):"يةلهدا":درلمصاا
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الخ....وحقيقتهالسلاممعنىما:الأولالسؤال:المخطوطبداية

ورقة.09:لأوراقاعدد

هـ.1501/الثانيربيع9/1في،البحرياحمدبنعمر:النسخوتاريخالناسخ

رر+3!،

2126:هيلين.txiM.779:الحفظرمز441:الرقم

.)1(والسماعاللهومحرماتعنالرعاعكف:المخطوطعنوان

بناحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ(-739)الهيتصيحجرابن:المولف

محمد.

بعد:أما...عبادهعلىاللهومواطنحظر11الذيلهالحمد:المخطوطبداية

لبعضنسيكةالىدعيت،مئةوتسعوخمسينثمانلأسنةربيعشهرأثناءفيفاني

إلخ....بالسماعتتعلقفروععنالسؤالفوفع،الأصدقاء

ورقة.62:الأوراقعدد

هـ.ا412/محرم/41في،الحنبلياللطيفعبدابن:النسخ0وتاريخالناسخ

حبمكأ-،:

0412:هيلين.txiM.4911:الحفظرمز"451:الرقم

.)2(المذهبأصولفيالمنتخب:المخطوطعنوان

عمر.بنمحمدبنمحمدالدينحسام،هـ(-644)الأخسيكثي:المؤلف

محمدرسولهعلىوالصلاة،نوالهعلىاللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

إلخ....ثلاثةالشرعاصولفان،واله

ورقة.442:لأوراقاعدد

Pفي،محمدبناحمد:النسخوتاريخالناسخ iهـ.397/الأولربج

)1(

(2)

:"نبروكلماو"،(1/641):"يةلهداو،،(2/2051):"لكشفا":لمصادرا

(9/65).

6)6:"لةكحا،:لمصادرا 3 / r)،"نبروكلماو"،(2/8481):"لكشفاو":

(/3817).
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1412:هيلين.txiM.1125:الحفظرمز641:قمالر

.)1(الاصولفيالمغني:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعمرالدينجلال،هـ(196)-الخجنديالخبازي:المولف

عمر.

لمنالقائلقولهو:الأمرباب...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....افعلدونه

1:لأوراقاعدد 3 f.ورقة

.1OVA:النسختاريخ

2412:هيلين.txiM.1011:الحفظرمز741:قملرا

.)2(الأصولفيالمغنيشرج:المخطوطعنوان

مؤيدبناحمدبنمنصورمحمدأبو،هـ(-775)انيالقا:المؤلف

الخوارزمي.

وبعد:...المخلصينعبادهبعضعلىتجلىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الشفقةتقتضيوالأخوةإخوةالمؤمنونكانلما:انيالقا.الخوارزمي..فيقول

الخ....والإيثار

91:لأوراقاعدد V.ورقة

وذ/13في،الكشميريالدينصدربنإسماعيلالحاج:النسخوتاريخالناسخ

._ArA/القعدة

)2(

كلا*ش
برلاشممبر

:"لكشفاو"،(2/775):"لةكحا":لمصادرا

.(3827/):"نبروكلماو"،(1/787)

:"لكشفاو"،('3119/):"لةكحا":لمصادرا

.(3827/):"نبروكلما"و،(1/574)
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4312:هيلينMixt.,1.3911:لحفظارمؤ841:الرقم

.)1(الفقهأصولفيالأنوارمنار:المخطوطعنوان

.محمودبنأحمدبناللهعبدالبركاتأبو،هـ(71-0)النسفي:المؤلف

أصولأناعلم...المستقيمالصراطإلىهداناالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....ثلاثةالشرع

.ورقات801:الأوراقعدد

هـ.756سنة،القسطمونيأرسلانيولوبنابراهيم:الئسخوتاريخالناسخ

4412:هيلين.txiM.7801:الحفظرمؤ941:الرقم

.المنار)2(اصولإضاءةفيالانوارإفاضة:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمودالفضائلابوالدينسعد،هـ(-198)الدهلوي:المؤلف

لأهلفان:وبعد...الإسلاممعالمألهمناالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

،الاعتبارطرقعلىمشتملاوالاثارالحكمعلىمبنيأالنعمانمذهبفيكتابأالزمان

إلخ....النظرمدارجمبينا

ورقة.631:الأوراقعدد

هـ.569/الأولىجمادى8/في،أيوببنبيكقطل:النسخوتاريخالناسخ

5412:هيلين.txiM.2,898:الحفظرمؤ051:الرقم

.)3(الأصولفيالجوامعجمع:المخطوطعنوان

)1(

;r)

)ص!(

،(2/3281):"لكشفاو"،(2/822):"لةكحا":لمصادرا

.(2/3581):"سركيسو"،(7481/)

.(2/4281):"لكشفاو"،(3828/):"لةكحا":لمصادرا

،(1/595):"لكشفاو"،"1(2/34):"لةكحا":لمصادرا

.(1/3001):"سركيسو"،(6/453)

vc

:"نوكلمابرو"

:"نوكلمابر;«



بنعليبنالوهابعبدالدينتاج،هـ(-771)السبكي:المؤلف

الكافي.عبد

.ونضرع.بازديادها.الحمديؤذننعمعلىاللهمنحمدك:المخطوطبداية

بالقواعدالأصولفنمنالآتيالجوامعجمعاكمالعنالموانعمنعفياليك

إلخ....القواطع

.(أ-47أ18):الأوراقعدد

هـ.6601/الأولىجمادى6/:النسختاريخ

6412:هيلين.txiM.9111:الحفظرمز101:الرقم

.)1(الذينجلالمشكلاتحلفيالطالبينبغية:المخطوطعنوان

داودبنمحمدبنالدينشمس،هـ()-259الكرديالبازلي:المؤلف

محمد.

الخ....والجلالالكرمذايااللهمنحمدك:المخطوطبداية

ورقة.791:الاوراقعدد

هـ.819/شوالفي،الدينعمادمحمد:النسخوتاريخالناسخ

5!رشغش

4712:هيلين.txiM.1337:الحفظرمز521:الرقم

.)2(التنقيحتغيير:المخطوطعنوان

سليمانأحمدبنالدينشمسهـ(،-049)باشاكمالابن:المؤلف

الرومي.

تعريفهاأرادلما،الفقهأصولهذا:أي:الفقهأصول:المخطوطبداية

)1(

)2(

.(2/822):"يةلهداو"،(3582/):"لةكحا":لمصادرا

:"نوكلمابرو"،(1/141):"يةلهداو"،(1/894):"لكشفا":لمصادرا

(9/624).
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إلخ....إليهوالمضافالمضافتعريفالىاحتاج،الإضافيالمعنىباعتبار

1:لأوراقاعدد 7 r.ورقة

هـ.059/الأولربيع25/في،محمدحمزةبنبستان:النسخوتاريخالناسخ

1:الرقم 5 rالحفظرمز:txiM.2,1454.4812:هيلين

.(1(الأصولتعريفاتفيالفحولتعريفات:المخطوطعنوان

حامد.بنيوسفبنحامد،هـ(1-172)النقشبنديالباندرموي:المؤلف

منمضىفيماكثيراألفتلما...لهذاهداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وستينخمسسنةفيالسبعينبلغالسنين

.(ب383-ب328):الاوراقعدد

0512:هيلين.txiM.1,1257:الحفظرمز451:الرقم

.(2(الفقهخزانة:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبننصرالليثأبو،هـ(-393)السمرقندي:المؤلف

علموهوالعلوماجلوهوحسنعلمالفقهأناعلم:المخطوطبداية

الخ....الفقهمسائلمنالتأليفهذافياجتمعوقد...الدين

ورقة.55:لأوراقاعدد

محئنكأة!غ

2151:هيلين.txiM.299:الحفظرمز155:الرقم

.(3(الصلاةفيالمقدمة:المخطوطعنوان

(1)

)2(

(r)

.(1/062):"يةلهداو"،(1/325):"لةكحا":لمصادرا

.(2/094):"يةلهداو،،(1/307):"لكشفاو"،(4/42):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو،،(2/5971):"لكشفاو"،(4/42):"لةكحا":درلمصاا

.(2/834):"نبروكلماو"،(2/094)

vv



احمد.بنمحمدبننصرالليثأبو،هـ(-393)السمرقندي:المولف

،السمرقنديالليثابوالفقيهقال...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

بالكتابفرضيتهاعرفت،ثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلاةبأناعلم:اللهرحمه

إلخ....الامةواجماع،والسنة

ورقة.63:لأوراقاعدد

21/محرمV/2في،أحمدبنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ 1 Yهـ.

2512:هيلين.txiM.1,6601:الحفظرمز601:الرقم

.(أخرىنسخة).الصلاةفيالمقدمة:المخطوطعنوان

ورقة.31:لأوراقاعدد

5312:هيلين.txiM.1153:الحفظرمز571:الرقم

.])1(السمرقنديالليثأبيمقدمةشرح[فيالتوضيح:المخطوطعنوان

أيدغمش.بنزكريابنمصطفىالدينمصلح،هـ(08!)القرماني:المؤلف

لما...محمدرسولهعلىوالسلام،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الصلاةمقدمةمختصررأيت

قة.لأوراقاعدد

.1AAA/محرم:النسختاريخ

.txiM.3,1257:لحفظارمز581:لرقما

.)2(الاحكامجمل:المخطوطعنوان

2154:هيلين

(1)

(2)

2/591):"لكشفاو"،(3568/):"لةكحا":لمصادرا V).

:"نبروكلما"و،(1/67):"لهديةاو"،(1/106):"لكشفا":لمصادرا

(/3756).

VA



عمر.بنمحمدبناحمدالعباسأبو،هـ(-446)الناطفي:المؤلف

:يقولسراقةبنالحسنأباالشيخسمعت:العباسابوقال:المخطوطبداية

والوطءوالصومالصلاةتحريموهي،أحكامبهتعلقالحيضدمرأتإذاالمرأة

إلخ....القرانوقراءة

.(ب01-7أ83):الاوراقعدد

5512:هيلين.txiM.808:الحفظرمز951:قمالر

.()1الواقعات:المخطوطعنوان

بنعمرالمفاخرأبوالدينحسام،هـ()-536الشهيدالصدر:المؤلف

.البخاريمازنبنالعزيزعبد

لمافانه:بعدأما...القسمومقدر،النسممصورللهالحمد:المخطوطبدأية

إلخ....بهاالمتصدينبضاعةقلةعلىالفتوىبأمرالبلوىعمومامتد

ورقة.692:لأوراقlعدد

الحنفي،الهلاليكوجكفقهيابنإبراهيمبنإسماعيل:النسخوتاريخالناسخ

71سنةفي A.هـ

01:الرقم lالحفظرمز:txiM.1,8912.2156:هيلين

.الصغار)2(جامع:المخطوطعنوان

الحسين.بنمحمودبنمحمدالدينمجد،هـ(-632)الأسروشني:المؤلف

الخلائقعلىوظهرت،حجتهبهرتالذيالحمدلله:المخطوطبداية

الخ....متباينونأهوائهمفيالناسفان:وبعد...محجته

(1)

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/837):"يةلهداو"،(1/11):"لكشفا":درلمصاا

(/3766).

.(1/91):"لكشفاو"،(3307/):"لةكحا":درلمصاا
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ورقة.121:لأوراقاعدد

28/جمادىفي،البرسويابراهيمبنخليل:النسخوتاريخالناسخ

هـ.670/1الأولى

-كبم!في

2157:هيلين.txiM.8911:الحفظرمز161:الرقم

.()1المفتيمنية:المخطوطعنوان

الحنفي.أحمدبنيوسف،هـ(63ط)السجستاني:المؤلف

.قصور..فيوقعتلقا.اني..العليالواحدللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الرغبةوفتورالافاتوكثرةالهمم

.ورقات502:لأوراقاعدد

/القعدةذو:النسختاريخ

يهمث،ءبن

2158:هيلين.txiM.883:الحفظرمز162:الرقم

.)2(النهرينوملتقىالبحرينمجمع:المخطوطعنوان

تغلب.بنعليبناحمدالدينمظفر،هـ(-496)الساعاتيابن:المؤلف

بعد:اما...زاهرةللاهتداءأنجمأالعلماءجاعلللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....حجمهللحافظيصغركتافيفهذا

ورقة.04Y:الأوراقعدد

هـ.A07/محرمفي،الجنكوسيالدينعلاءبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

-ءة،!بر

9215:هيلين.txiM.509:الحفظرمز1آ3:الرقم

.)3(البحرينملتقىشرح:المخطوطعنوان

(1)

)2(

(3)

.(2/8871):"لكشفا-و"،(4/241):"لةكحا":لمصادرا

،(1/101):"لهديةاو،،(2/9951):"لكشفاو"،(1/991):"لةكحا":لمصادرا

.(3073/):"نبروكلما"

.(1/716):"يةلهداو"،(2/1061):الكشفاو"،(2/512):"لةكحا،:درلمصاا

08



الدين.أمينبنالعزيزعبدبناللطيفعبد،هـ(08-1)الملكابن:المؤلف

...الضعيفيقول:وبعد...أتممبفضلهربنايا:المخطوطبداية

الخ....بديعكتابالبحرينمجمعكتابان:قالوا......اللطيفعبد

ورقة.262:الاوراقعدد

هـ.0011/الحجةذو27/:النسختاريخ

ئر؟!زول

2162:هيلينMixt.,1.1336:الحفظرمز164:الرقم

.(1(المشروعاتوغيرالمشروعاتانواع:المخطوطعنوان

.هـ(75-0)الكيدانيالفاضلالنسفياللهلطف:المؤلف

نأبينمبتلىالعبدبأناعلم..العالمينربالحمددئه:المخطوطبداية

الخ....فيعاقبيعصيهانوبينفيثابتعالىاللهيطيع

ورقة.41:لأوراقاعدد

ث***-

6312:هيلين.txiM.0114:الحفظرمز651:الرقم

.(2(والفتاوىالفقهفيالجواهر:المخطوطعنوان

بنسلامبنطاهرسعيدابو،هـ(771سنةحئاكان)الخوارزمي:المؤلف

.الانصاريقاسم

ورقة.451:لأوراقاعدد

تعالىللهنعمةفلا:بعدأما...لمعرفتههداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

بنورعلمهماتحصيلسوىإليهماوسيلةولاوالعبادةالإيمانمنأعظمعبادهعلى

الخ....البصيرة

هـ.299صفر/في،جعفربنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

1()

)2(

.(7/402):"نبروكلما":درلمصاا

.(1/516):"لكشفاو"،(2/11):"لةكحا":درلمصاا

Al



4612:هيلين.txiM.1448:الحفظرمز661:الرقم

.(أخرىنسخة).والفتاوىالفقهفيالجواهر:المخطوطعنوان

ورقة.912:لأوراقIعدد

في،السيوطيالمولىجادبنصالح:النسخوتاريخالناسخ

هـ.16/صفر/1268

2165:هيليناكاأ.tx.419:الحفظرمز167:الرقم

.)1(الهدايةشرحفيالعناية:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمودبنمحمدالدينأكمل،هـ(-786)البابرتي:المولف

وبعد:...الهدايةمعرفةإلىالبدايةفيهداناالذيللهالحمد:المخطوطبدايه

إلخ....الدرايةأصولعلىلاحتوائهللهدايةلمنةالهدايةكتابفان

ورقة.776:لأوراقاعدد

6612:هيلين.txiM.4101:الحفطرمز681:الرقم

.2c)الهدايةشرح:المخطوطعنوان

الرومي.سليمانبنأحمدالدينشمس،هـ(49-.)باشاكمالابن:المولف

منالبسيطبمنزلةمنهلانهالحجكتابعلىقدمهالصومكتاب:المخطوطبداية

إلخ....محضةبدنيةعبادةأنهحيثمنالمركب

ورقة.76:الأوراقعدد

هـ.069:النسختاريخ

(2)

،(2/5302):"لكشفاو"،(3196/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/405):"سركي!و"،(3586/):"نبروكلماو"،(2/171)

.(9/724):"نوكلمابرو"،(1/141):"يةلهدا":درلمصاا
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6712:هيلينولxt.1.081:الحمظرمز961:الرقم

الوقاية.شرح:المخطوطعنوان

أحمدبنمحمودبنمسعودبناللهعبيد،هـ(V_74)الشريعةصدر:المؤلف

الحنفي.المحبوبي،البخاري

مسائلفيالروايةوقايةمنالمغلقةالمواضعحل.هذا..:المخطوطبداية

إلخ....جديالفهاالتيالهداية

ورقة.013:لأوراقاعدد

/محرم:النسختاريخ

6812:هيلينولxt.1.2914:الحفظرمز017:الرقم

.((1الإيضاحاصلاح:المخطوطعنوان

الرومي.سليمانبناحمدالدينشمس،هـ(49-0)باشاكمالابن:المؤلف

بعد:اما...والوقايةالهدايةعلىوالنهايةالبدايةفيأحمده:المخطوطبداية

كتابنظمهووجازةحجمهصغرمعبالوقايةالموسومالبصائرذويعلىخافبفغير

إلخ....ومفيدمزيدكللمنتخبحاو

ورقة.692:اق,9yاعدد

هـ.ا900/الحجةذيفي،اللاذقيابراهيمبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

9612:هيلين.txiM.7601:الحفظرمز117:الرقم

النقاية.شرح:المخطوطعنوان

.هـ(608.)_باليكسرليباشاوجيد:المؤلف

عنهالعالمينلهدايةعلماالعلمجعلالذيالحمدلله:المخطوطبداية

دارفيالمقاملدارمنهيقتبسالنوربحرالحقيقفيالفقهفان:.وبعد..الوافي

إلخ....النوربأقلاممسائلهيكتبأنحقيق،العبور

ورقة.541:لأوراقاعدد

.(`3iii/):"نبروكلماو"،(1/901):"لكشفا":لمصادرا(1)

Ar



0712:هيلين.txiM.13,0143:"ارمز"271:قمالر

.الولاء)1(فيرسالة:المخطوطعنوان

الرومي.عليبنفرامرزبنمحمد،هـ(-885)خسرومنلا:المؤلف

فان:بعدأما...المتينالشرعأحكامأحكمالذىلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....خلفهمدولةأيامتعالىاللهخلدالمملكةهذهملوك

0(ب111-أ601):لأوراقاعدد

1712:هيلين.txiM.1452:الحفظرمز173:الرقم

.)2(المسائلمجموعة:المخطوطعنوان

علي.بنالرحمنعبد،هـ(-229)الأماسيزادهمؤيدابن:المولف

فوقعتمدوراكانإذاالحوض.00بالطهارةالمتعلقةالمسائل:المخطوطبدايه

الخ....النجاسةفيه

.ورقات802:الأوراقعدد

في،الأقحصاريالذينمصلحالحاجبنجعفر:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1/859/رمضان

3!اءص!

7212:هيلين.txiM.9501:الحفظرمز471:قمالر

.والنظائر)3(الاشباه:المخطوطعنوان

محمد.بنابراهيمبنالدينزين،هـ(-079)المصرينجيمابن:المولف

)1(

)2(

(3)

:"لهديةاو"،(1/998):"لكشفاو"،(3485/):"لةكحا":درلمصاا

.(7763/):"نوكلمابرو"،(2/112)

.(7137/):"نوكلمابرو"،(2/99):"لةكحا":لمصادرا

:"يةلهداو"،(1/89):"لكشفاو"،(1/047):(لةكحا":درلمصاا

.(8/241):"نكلمابروو"،(1/837)

Af



وبعد:،اصطفىالذينعبادهعلىوسلائموكفىلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الاشباهكتابباتمامتعالىاللهيسرفلما

ورقة.لأوراقاعدد

هـ.899/رمضان28/في،محمدبنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

2173:هيلين..txiM.876:الحفظرمز175:الرقم

.(البصائر)1تنوير:المخطوطعنوان

.القادرعبدبنالدينشرف،هـ(3401حياكان)الغزي:المؤلف

.وبعد:..المعانيلإدراكالفضلاءأهلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....تصنيفاالكتبافخرمنوالنظائرالأشباهكتابان...فيقول

ورقة.371:لأوراقاعدد

ةفيفي!

2174:هيلين.txiM.2,0143:الحفظرمز176:الرقم

اللحية.وأحكامالشاربقصفيرسالة:المخطوطعنوان

29حيأكان)الحنفياللهعبدبنمحمد:المؤلف V)هـ.

بعد:اما...والأحكامالشرائعشرعلمنحمدا:المخطوطبداية

اللحيةبأحكامتتعلقفوائدبعضاكتبانليسنحقداللهعبدبنمحمد...فيقول

إلخ....الحمامودخولالرأسوحلق،الظفروقلمالشاربوقص

.(أ62-ا23):الاوراقعدد

7612:هيلين.txiM.1,798:الحفظرمز771:الرقم

الجنائز.احكام:المخطوطعنوان

؟.الحنفيالبلوييوسفبنابراهيم:المؤلف

.(1/99):"لكشفاو"،(1/318):"لةكحا":لمصادرا(1)

Ao



وصلتلما...الاحتضارحالةعبادهتوبةيقبلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....باشامحمدبجامعالتذكيرخدمةالى

ورقة.95:لأوراقاعدد

الثاني/ربيع:النسختاريخ

2177:هيلين.txiM.1911:الحفظرمز178:الرقم

.)1(المحارمتبيين:المخطوطعنوان

الله.عبدبنيوسفالدينسنان،هـ(001-0)الاماسي:المؤلف

بعد:أما...اياتهأحكمتكتاباعليناأنزلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

المراداتإلىوسهل،سؤلكمتعالىاللهأتاكمالمؤمنينمعاشراعلموا

إلخ....وصولكم

ورقة.473:لأوراقاعدد

هـ.0901/محرم0/1في،صيفيبنخليلبنقاسم:النسخوتاريخالناسخ

2178:هيلين.txiM.831,083:الحفظرمز917:الرقم

.(1،2ج).الغفار)2(منح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنمحمدالدينشمس،هـ(001-4)الغزيالتمرتاشي:المولف

معالمرفعوالدفاترالكتببهافتتحتماأجدر:...إنالمخطوطبداية

الخ....الدين

ورقة.2:441ج،ورقةrry:1ج:الأوراقعدد

)2(

:"لهديةاو"،(1/243):"لكشفاو"،))(4/8I):"لةكحا":درلمصاا

.(9/54):"نوكلمابرو"،(2/565)

:"يةلهداو"،(1/105):"لكشفاو"،(3824/):"لةكحا":درلمصاا

.(8/151):"نكلماوبرو"،(2/262)

Al



في:(1(ج،الصماديالحسينيعليبنخليل:النسخوتاريخالئاسخ

هـ.6501/الآخرةجمادى25/

هـ.6401/شعبان9/في:معروفغيروناسخه(2جو(

9712:هيلين.txiM.5911:الحفظرمز081:الرقم

.الابصار)1(تنويرشرجفيالمختارالدر:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدالدينعلاء،هـ(801ط(الدمشقيالحصكفي:المؤلف

لما...سابقاالهدايةبأنواعصدورناشرحتمنيالكحمدا:المخطوطبداية

إلخ....الافكاروبدائعالاسرارخزائنمنالأولالجزءبيضت

ورقة.938:لأوراقاعدد

في،الحنفيالبغداديالكراغياللهعبدبنالحسين:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1281/رمضان

11:الرقم Aالحفظرمز:txiM.1585.0218:هيلين

.(منظومة(.والفقير)2(المحتاجوذخيرةالتنويرخلاصة:المخطوطعنوان

الحنفي.يحيىبنأسعدبنموسى،هـ(1-173(المحاسني:المولف

:المخطوطبداية

المحاسنيالعاجزالحقيرموسىالغنيربهعفوفقيرقال

ورقة.173:الأوراقعدد

المؤلف.بخط:الناسخ

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(1/744):"يضاحلإاو"،(3345/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/977):"سركيسو"،(8251/)

.(2/284):"يةلهداو"،(3929/):"لةكحا":لمصادرا

AV



1812:هيلين.txiM.2,1257:الحفظرمز821:الرقم

.((1البيناتترجيح:المخطوطعنوان

محمد.بنالدينغياث،هـ(1-030)البغداديغانم:المؤلف

فيرسالة.هذه..كلامهمنأقوىلاحجةمنسبحان:المخطوطبداية

إلخ....القضاةمناخوانيلبعضجمعتهاالبيناتتعارض

.(ب-77أ65):لأوراقاعدد

8212:هيلين.txiM.2,8912:الحفظرمز831:الرقم

.(أخرىنسخة).البيناتترجيح:المخطوطعنوان

.(1-47أ221):لأوراقاعدد

هـ.7101/شعبان27/في،الترخالويمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

غ+كأ،

2183:هيلين.txiM.6501:الحفظرمز184:الرقم

.(2(الصلاحومفتاحالارواحونجاةالإيضاحنور:المخطوطعنوان

عليبنعقاربنحسنالإخلاصأبو،هـ()-9601الشرنبلالي:المؤلف

الحنفي.الوفائي

ورقة.38:لأوراقاعدد

!يم3فيقي

4812:هيلين.txiM.7,0143:الحفظرمز851:لرقما

.(3(الذمةأهلفيالتبرياشتراطبيانفيالمهمةالفوائد:المخطوطعنوان

)1(

(2)

(r)

:"نبروكلماو"،(1/893):"لكش!او"،(2/206):"لةكحا":لمصادرا

(/8193).

:"يةلهداو"،(2/219A):"لكشفاو"،(1/575):"لةكحا":لمصادرا

.(1/8111):"سركيسو"،(8/951):"نبروكلماو"،(1/292)

.(2/894):"يةلهدا"و،(8/461):"نبروكلما":لمصادرا

AA



.هـ(ا-070)الحنفيالروميمصطفىبننوج:المولف

اللهالاالهلاأنأشهد:.قال..العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....التبريمنبدلاأمباسلامهيحكمهلاللهرسولمحمدأأنوأشهد

.(66-77):الأوراقعدد

51كأ-طبر

8512:هيلين.txiM.01,0143:الحفظرمز861:لرقما

.(1(المسبوقمسائللبيانالمسوقالكلام:المخطوطعنوان

.هـ(1-070)الحنفيالروميمصطفىبننوج:المولف

المكرمةالمشرفةمكةعنسؤالورد...حمدهحقللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المعظمةالمبجلةوالبلدة

5tRY):الأوراقعدد - tA.)

يميم!ئن*قي

8612:هيلين.txiM.9,0143:الحفظرمز187:الرقم

بالثمانية.الملقبةالمسألة:المخطوطعنوان

.هـ(701-.)الحنفيالروميمصطفىبننوج:المؤلف

الملقبةالمسألةفيان...الحنفيمصطفىبننوج...يقول:المخطوطبداية

الخ....النفلمنركعاتاربعصفىإذاماوهيبالثمانية

84):الأوراقعدد - IAYب).

21:هيلين.txiM.8,0143:الحفظرمز881:الرقم AV

.الاكبر(2(الححبيانفيالأظهرالقول:المخطوطعنوان

.هـ(1-07.)الحنفيالروميمصطفىبننوج:المولف

)1(

)2(

.(8631/):"نبروكلما"و،(2/894):"لهديةا":لمصادرا

.(2/894):"لهديةا":لمصادرا

98



عمامدافعتهتمكننيولامخالفتهتسعنيلامنسألنيقد...:المخطوطبداية

!.إلخ...الاكبرالحجوصفمنالناسبيناشتهر

.(SAY-أ78):الأوراقعدد

؟ة؟كا!ءث+ص-

881Y:هيلين.txiM.12,0143:الحفظرمز981:الرقم

وأالثلاثيةمنركعةأدركمنحكمفيالربانيةالصلاة:المخطوطعنوان

.)1(الرباعية

.هـ(1-070)الحنفيالروميمصطفىبننوح:المولف

وأالعصراوالظهرمنركعةأدركرجلعنسابقاسئلتإني:المخطوطبداية

الخ....العشاء

.(أ01-5أ89):الأوراقعدد

ث*ش-ةئر-*ء

9812:هيلين.txiM.5101.0501:الحفظرمز091:لرقما

.(12-النصف).الأبحر)2(ملتقىشرحفيالانهرمجمع:المخطوطعنوان

.سليمانبنمحمدبنالرحمنعبد،هـ(701ط)زادهشيخي:المولف

الكتابان...الازليةبهدايةالإيمانالىهداناالذيدئهالحمد:المخطوطبداية

الخ....ماطروغيثزاخربحرالأبحربملتقىالمسمى

ورقة.562:الثانيوالنصف،ورقة275:الاولالنصف:الأوراقعدد

في،الطرسوسيالخلوصيالزهديحسين:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1223/رمضان22/

1;)

;r)

ءأ"ص.!?-
*،ء-*اش-ح!قي

.(8/461):،نبروكلماو"،(2/894):"يةلهدا":لمصادرا

:،نبروكلماو"،(2/5181):"لكشفاو"،(1/111):"لةكحا":لمصادرا

.(1/0711):"سركيسو"،(9/433)

09



1912:هيلين.txiM.1,3601:لحفظارمز191:الرقم

.)1(السواكحكمفيرسالة:المخطوطعنوان

.الكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(1-174)اقكرماني:المولف

محمدفيقول:...وبعدسواكشاكرينغيرنحمدك:المخطوطبداية

السواكحكمفيرسالتههذه،الأمانيأقصىإلىاللهبلغهالأقكرماني

إلخ....وأصله

.(ا5-ا1):الأوراقدعد

2912:هيلين.xiM.3,3601:الحفظرمز.291:الرقم

التسمية.شرح:المخطوطعنوان

.الكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(1-174)اقكرماني:المولف

فيجميلةكلماتهذه...ذكرهلمنوعدالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....التسميةشرحشأن

.(ب43-أ62):الأوراقعدد

3912:هيلين.txiM.2,3601:الحفظرمز391:الرقم

.)2(البسملةفيرسالة:المخطوطعنوان

.الكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(1-174)اقكرماني:المؤلف

قطعةفهذه:.وبعد...نعلملمماعلمناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والتصليةوالتحميدالتسميةلحلالفتوروكثرةالبضاعةقلةالسطورمن

.(أ52-ا5):الأوراقعدد

(1)

(2)

:"نبروكلماو"،(2/233):"يةلهداو"،(3917/):"لةكحا":لمصادرا

(9/693).

9/4):"نبروكلماو"،Y(1"'1"'/2):"لهديةا":لمصادرا 4 A).

19



5912:هيلين.txiM.5,1577:لحفظارمز491:الرقم

.(مقدمة).الإيضاج)1(نورشرجالفلاجمصباج:المخطوطعنوان

1-1)العمادي:المؤلف 1 V)إبراهيم.بنعليبنحامد،هـ

ورسمه،بحدهيتصورهأنعلمأحاولمنعلىحق:مقدمة:المخطوطبداية

الخ....واستمدادهوغايتهموضوعهويعرف

1)9:لأوراقاعدد Vأ91\_أ).

ثش2ء-،؟?ئرة-

6912:هيلين.txiM.1443:الحفظرمز591:الرقم

الحميدية.البهجة:المخطوطعنوان

.هـ(9128حياكان)حسنبنصدقيحسن:المؤلف

.أما..المتقينعبادهلخواصالخيرأرادالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

مندراأحسنالغمةوكشفالعدوانلدفعالأمةلهذهتعالىاللهمنفلما:بعد

الخ....عثمانالمكنونات

.(ب77_أ47):الأوراقعدد

511/محرم:النسختاريخ rهـ

*لاجمما؟-يه!

7921:هيلين.txiM.6015:الحفظرمز691:الرقم

.الملوكتحفةتحريرفيالمملوكنخبة:المخطوطعنوان

؟.داودبنعليبنالصمدعبد،الدياربكري:المؤلف

بهيهتدينورأالشرائععلمجعلالذيالضمدأحمد:المخطوطبداية

أصولأوأسناهاوأنسبهاموضوعأالعلومأشرفان...فيقول:بعدأما..العباد.

الخ....وفروعأ

ورقة.268:الأوراقعدد

.(2/394):"لإيضاحاو"،(1/162):"يةلهداو"،(1/225):"لةكحا":لمصادرا(1)

29



2:هيلين.txiM.1431:الحفظرمز791:الرقم n11

.)1(الملوكتحفةشرجفيالسلوكمنحة:المخطوطعنوان

محمودبنمحمدابوالدينبدر،هـ()-855الحنفيالعيني:المؤلف

أحمد.

الخ....والدبابيحالخطبتباشيرفييملىمااحرىان:المخطوطبداية

ورقة.641:الأوراقعدد

هـ.927I/محرم/هفي،الطحانعلي:النسخوتاريخالناسخ

111:2هيلين.txiM.0154:الحفظرمزA11:الرقم

.البركويلمحمد،الصلاةمعدلشرج:المخطوطعنوان

؟.مصطفىبنحسن:المؤلف

الضعيفالعبدفيقول:بعد.أما..العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....البركويمحمدللإمامالصلاةمعدلشرجهذامصطفىبنحسن

ورقة.132:الاوراقعدد

يذفي،حسنالحاجبنخليلالحاج:النسخوتاريخالناسخ

1الحخة/ Ivy.هـ

؟--*كم-

0022:هيلين.txiM.1456:الحفظرمز:911الرقم

.القدوريمختصرشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدبناللهعبدحامدبنبناللهعبدمحمودبن،الختلي:المؤلف

؟.ابراهيم

)?(

:"نبروكلماو"،(1/437):"لكشفاو"،(3897/):"لةكحا":لمصادرا

(6/691).

39



الىقمتوإذاءامنواألذجمت!تأيها:تعالىاللهقال:المخطوطبداية

إلخ....الصلو-(

ورقة.375:الأوراقعدد

2022:هيلين.txiM.751:الحفظرمز002:الرقم

القول:أو،التقريبألفاظشرحفيالمجيبالقريبفتح:المخطوطعنوان

.الاختصار)1(غايةشرحفيالمختار

الشافعي.القاسمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسهـ(،9ا)طالغزي:المولف

يأوضعتهوالتهذيبالاختصارغايةفيكتاب.هذا..:المخطوطبداية

الخ....بالتقريبالمسمىالكتاب

ورقة.941:الأوراقعدد

ا/ذيفي،العباديراشدمحمدبنسعيدبن:النسخوتاريخالناسخ

26/القعدة i.اهـ

3022:هيلين.887."*أول:الحفظرمز102:الرقم

.)2(الحجمناسك:المخطوطعنوان

الشافعي.محمدبنأحمدبناحمد،هـ(ا-791)السجاعي:المولف

منيطلبقد...للأنامالحقطريقأوضحالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الحجاجبمناسكيتعلقفيمالهشيئاأعملأن...الأحبابالأعزةبعض

ورقة.23:الأوراقعدد

2سنة،القطناويأحمد:النسخوتاريخالناسخ 1Vهـ.ا

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(2/961):"لإيضاجاو"،(3995/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/6141):"سركيسو"،(4/45)

.(1/081):"يةلهدا":لمصادرا

49



4022:هيلين.txiM.1,0701:لحفظارمز202:لرقما

.()1الرسالة:المخطوطعنوان

بناللهعبدمحمدأبو،هـ(-386)القيروانيزيدأبيابن:المولف

الرحمن.عبد

اللهأعاننا:بعدأما...بنعمتهللإنسانابتدأالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

تنطقمماالديانةامورواجبمنمختصرةجملةلكأكتبأنسألتنيفانك...واياك

إلخ....الألسنةبه

ورقة.76:الأوراقعدد

5022:هيلين.txiM.029:الحفظرمز302:الرقم

.)2(القيروانيزيدأبيرسالةشرح:المخطوطعنوان

بنعليالحسنابوالديننور،هـ()!39الشاذليالمنوفي:المؤلف

محمد.

.هذا..المالكيأبوالحسن.علي.الأوحد.الشيخقال:المخطوطبداية

الخ....القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىوالصغيرالوسطشرحيمنلخصتهتعليق

ورقة.442:الاوراقعدد

هـ.4511/شعبان8/:النسختاريخ

+؟!ممبر

7022:هيلين.txiM.3,0701:الحفظرمز402:الرقم

.(القرطبية).)3(الولدانأرجوزة:المخطوطعنوان

)?(

(2)

)?(

:"سركي!و"،(1088/):"الكشفو"،(2252/):داكحالة":المصادر

(/132).

.(1103/):،سركي!و"،(2524/):"كحالة":المصادر

.(4/403):،بروكلمان":المصادر

Ac



عمربنيحيىأبوبكرالدينضياء،هـ(756_)سعدونابن:المولف

القرطبي.

:المخطوطبداية

الغفارمثوبةلمرتجيالذارالقرطبييحيىيقول

.(أ86-أAr):الأوراقعدد

ث!غرر--ئم!ئ

8022:هيلين.txiM.1414:الحفظرمز502:الرقم

.الحنفيه)1(ألغازفيالأشرفئةالذخائر:المخطوطعنوان

محمد.بنالبرعبدالدينسري،هـ(-219)الشحنةابن:المولف

وبعد:..وملغز.مشكلكلبالعلماءكشفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المتينوحبلهالدين?"..Lالفقهفان

ورقة.64:لأوراقاعدد

"ت!-بم!

1322:هيلين.txiM.1247:الحفظرمز602:الرقم

.)2(الفتاوىنتف:المخطوطعنوان

الحسين.بنعليالحسنأبو،هـ(-461)السغدي:المولف

:المياهكتاب...للمتقينوالعاقبة،العالمينربدئهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....ومقيدمطلقوجهينعلىالماءاناللهأرشدكاعلم

ورقة.571:لأوراقاعدد

هـ.8901رجب//18في،رضوانبنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

ط!3بهم-

(1)

(2)

:"نبروكلماو"،(1/941):"لكشفاو"،(2/54):"لةكحا":لمصادرا

(3 2 4 / l)،"(.1/711):"سركيسو

.(1/196):"يةلهداو"،(2/334):"لةكحا":لمصادرا

69



4122:هيلين.txiM.1524:لحفظارمز702:لرقما

.(الأولالجزء).الفتاوى:المخطوطعنوان

محمودبنمنصوربنالحسنالدينفخر،هـ(-295)خانقاضي:المؤلف

الحنفي.الفرغانيالاوزجندي

منالكتابهذافي...ذكرتالعالمينربالحمدله:المخطوطبداية

الخ....وقوعهايغلبالتيالمسائل

.(أ585-أ41):لأوراقاعدد

ثفي+-غ،

5122:هيلين.txiM.6915:الحفظرمز802:الرقم

.()1للفتوىالمختار:المخطوطعنوان

بنعبداللهالفضلأبوالدينمجد،هـ()-683بلدجيابن:المؤلف

.محمود

وفرضفليتوضأمحدثوهوالصلاةأرادمن:الطهارةكتاب:المخطوطبداية

الخ....المرفقينمعواليدينالوجهغسلالوضوء

ورقة.121:الاوراقعدد

ع!كميء

6122:هيلين.txiM.4914:الحفظرمز902:الرقم

.الحديثيه)2(للفتاوىالحاوي:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

الخ0...الصيامكتاب:المخطوطبداية

ورقة.862:لاوراقاعدد

)1(

(2)

:"نبروكلماو"،(2/2261):"لكشفاو"،(2/692):"لةكحا،:لمصادرا

(/3727).

.(1/435):"يةلهداو،،(1/926):"لكشفاو"،(2/28(:"لةكحا":لمصادرا

79



يذفي،الأثريالقاسممحمودبنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

هـ.9011/القعدة

7122:هيلين.A249.txiM:الحفظرمز012:الرقم

.)1(السراجيةشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليأبوالحسن،هـ(81)!لاالجرجانيالشريف:المؤلف

علي.

ورقة.913:عددالأوراق

9122:هيلين.txiM.2,798:الحفظرمز112:الرقم

.)2(الفرائضشرح:المخطوطعنوان

الحنفي.الحليمعبد،هـ(009حدودفيتوفي)المسكري:المؤلف

للتيمن:بسموقال...الحليمالعليمللهالحمد:المخطوطبداية

الخء...والتبرك

.(ب91_أ01):لأوراقاعدد

فئ"يمإ-رزةظ!ء

0222:هيلين.txiM.1113:الحفظرمز212:الرقم

0()3الهائملابنالأمةمواريثفيالمهمةالفصولشرح:المخطوطعنوان

بنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،هـ()-709الماردينيسبط:المؤلف

محمد.

(1)

(2)

(r)

،(1/827):"لهديةاو"،(2/515):"لةكحا":لمصادرا

(1/086).

.(2/0521):"لكشفاو"،(2/16):"لةكحا":لمصادرا

2/2):"لهديةاو"،(3426/):"لةكحا":لمصادرا 1 A)،

(/755).

qA

":و"سركيس

:"نوكلمابرو"



سيدناعلىاللهوصلىنستعينوبه...اللهباسم:المخطوطبداية

فيالمهمةالفصولعلىشرحاجعلتهمختصرتعليقفهذا:محمد...وبعد

إلخ...الأمةمواريث

ورقة.151:لأوراقاعدد

هـ.ا450سنة،محمدبنعلي:النسخوتاريخالئاسخ

1222:هيلين.txiM.878:الحفظرمز132:الرقم

.)1(الترتيبكتاببشرحالمجيبالقريبفتح:المخطوطعنوان

بنمحمدبناللهعبدالدينجمال،هـ(!99)الشنشوري:المؤلف

الله.عبد

أحدلكلالمتكفل،خلقهفناءبعدالباقيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....نفعاواعمهاوعقلاشرعاالعلومأجلمنالفرائضعلمكانلما...برزقه

ورقة.061:الأوراقعدد

في،الحسينيالموصليياسينبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.ا301محوم/

2222:هيلين.txiM.1115:الحفظرمز412:لرقما

.القاسمين)2(رياض:المخطوطعنوان

أحمدبنإبرإهيمبنكاميمحمد،(teeا)_l`"11ويالأدرنه:المولف

الحنفي.

حيطانمسائلفهذه:بعد.أما..حمدهحقدلهالحمد:المخطوطبداية

)1(

)2(

:"سركيسو"،(2/5061):"لكشفاو"،(2/582):"لةكحا":لمصادرا

(1/7411).

.(1/206):"لإيضاحاو"،(342/):"لةكحا":لمصادرا
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ونزاعالكشفبنيابةابتليلمنتحفةلتكونالمعتبرةالكتبمنجمعتها

إلخ....الجيران

ورقة.012:الأوراقعدد

هـ.9012سنةفي،عليالحاجبنصالحمحمد:النسخوتاريخالناسخ

!:ةل!!+

23:هيلين.txiM.1368:الحفظرمز152:الرقم '1l

.)1(الاستنباطنزهةبشرحالاغتباطرسالة:المخطوطعنوان

القادرعبدبنالرحمنعبدزيدأبو،هـ(9.1)طالفاسي:المولف

المالكي.

الخ....المعرفةنهارالجهالةليلمنسلخالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.65:لأوراقاعدد

الحجة/ذو23/:النسختاريخ

)1(

:"نبروكلماو"،(1/055):"يةلهداو"،(1/601):"يضاحلإا":درلمصاا

(9/794).

001



والأخلاقوالمواعظالرقائق

2167:فلوجلA.432.F..)158(:لحفظارمز612:لرقما

.(1(البرياتخيرمواعظفيالسبعياتكتاب:المخطوطعنوان

الرحمن.عبدبنمحمدنصرأبو،هـ(-69)الهمداني:المؤلف

عنالمقدسوالقرينالنظيرعنالمنزهللهالحمد:المخطوطبداية

|لخ....الوزبر

ورقة.AV:الأوراقعدد

-لا-ءبئن-

1673:فلوجلN.328.F.:الحفظرمز172:الرقم

.(ثانيةنسخة).السبعيات:المخطوطعنوان

ورقة.46:لأوراقاعدد

ئن+،بر!

2:الرقم 1 A157(:الحفظرمز(..A.422.F1832:فلوجل

.الأمور(2(ولاةنصيحةفيالمنثوراللؤلؤ:المخطوطعنوان

بنعليأبوالحسنالديننور،هـ()-119المدنيالسمهودي:المؤلف

أحمد.بناللهعبد

الخ....القلوبأقفالالغيوببمفاتيحفتحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.64:لأوراقاعدد

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/779):"لكشفاو"،(3304/):"لةكحا":لمصادرا

8)1:"سركيسو"،(9/041) 79 / Y).

.(2/714):"لإيضاحاو"،(2634/):"لةكحا":لمصادرا

101



1:فلوجلN.281.F.:لحفظارمز912:لرقما A 4 V

.)1(الملوكسراج:المخطوطعنوان

محمد.بنالوليدبنمحمدبكرأبو،هـ(52-0)الطرطوشي:المولف

خالقالمتعالالكبيروهويزالولايزللمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الأعيان

ورقة.186:الأوراقعدد

!!*س0*ء
حلاء-*،ء-

481:فلوجلA.347.F.915(.):الحفظرمز022:لرقما A

.سليمانالمظفرالملكالىالزمانتحفةكتاب:المخطوطعنوان

؟.محسنبنمحمد،الانصاري:المولف

الجبابرةومذل،والآخرةالدنيامالكللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....لاكاسرةوا

ورقة.76:لأوراقاعدد

1533:فلوجل.txM.186:لحفظارمز122:لرقما

.)2(الروحكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمداللهعبدابوالدينشمس،هـ(75)-أالجوزيةقيمابن:المولف

الزرعي.الدينسعدبنأيوب

بنعوتالمنعوتالكمالبصفاتالمتصفللهالحمد:المخطوطبداية

الكلامتتضمنالمسائلمنجملةعلىيشتملالنفععظيمكتال!.فهذا..الجلال

)1(

)2(

:"القنوعاكتفاءو"،(2/489):"لكشفاو"،(3267/):"لةكحا":لمصادرا

.(91Y"2/1):"سركيسو"،(99)

:"لهديةاو"،(2/1241):"لكشفاو"،(3461/):"لةكحا":لمصادرا

.(6/424):"نبروكلماو"،(2/851)

201



العلماءوأقوالوالاثاروالسنةالكتابمنبالدلائلوالأحياءالأمواتأرواحعلى

إلخ....الأخيار

ورقة.271:الأوراقعدد

في،السكندريالشاذليعبدالرزاقمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.857/الأولىجمادى/51

بنحئر*،

1837:فلوجلA.266.F..)153(:الحفظرمز222:الرقم

.()1الغافلينتنبيه:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبننصرالليثأبو،هـ(r_93)السمرقندي:المولف

بأفضل،الأممسائرعلىوفضلنالكتابههداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....حمداأنبيائه

ورقة.651:الاوراقعدد

هـ.ا250سنة،مرادبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

048:فلوجل.txM.45:الحفظرمز232:الرقم

.)2(الملوكنصيحةنقلفيالمسبوكالتبر:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الشزالي:المولف

الطوسي.محمد

نبيهعلىوالسلاموالصلاةوافضالهانعامهعلىدئهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والهمحمد

ورقة.43:الأوراقعدد

)1(

)2(

:"يةلهداو"،(1/874):"لكشفاو"،(4/42):"لةكحا":درلمصاا

.(1/5401):"سركيسو"،(2/044):"نوكلمابرو"،(94./2)

7)6:"لةكحا":درلمصاا 1 / r)،"يةلهداو"،(1/337):"لكشفاو":

.(2/1141):"سركيسو"،(4/362):"نبروكلماو"،(2/97)

301



1481:فلوجلN.392.F.:لحفظارمز422:لرقما

.الولد(1(أيهاكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

الخ....للمتقينوالعاقبة،العالمينرفيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.13:لأوراقاعدد

8112:هيلين.txiM.098:الحفظرمز522:الرقم

الولد.أيها:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

واحداأناعلم...للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الشيخخدمةلازمالمتقدمينالطلبةمن

ورقة.02:لأوراقاعدد

.هـ(9161)سنةفي،كمالبنزاهد:النسخوتاريخالناسخ

9112:هيلين.txiM.4,4801:الحفظرمز622:الرقم

.(اخرىنسخة).الولدأيها:المخطوطعنوان

4_أ13):لأوراقاعدد rب).

!صمئن

)1(

:"لكشفا9و،(561):،لقنوعااكتفاءو"،(3176/):"لةكحا!:لمصادرا

:"سركيس9و،(4/462):!نبروكلماو"،(2/97):"يةلهدا9و،(1/612)

(2/2141).

401



2481:فلوجل.txM.727:لحفظارمز722:لرقما

.(1(الظلماتسراج:المخطوطعنوان

.هـ(756سنةحياكان).اللهعبدبنالحسن:المؤلف

بسببهوأعطى،فضيلةللإنسانالعلمجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....جزيلةعطتة

ورقة.47:الأوراقعدد

122)سنة،محمدبنمحمدحافظ:النسخوتاريخالناسخ A)_.

في!ي!ش

1843:فلوجلN.492.F.:الحفظرمز228:الرقم

.الولد(2(لأيهاخادميشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدأبيبنمحمدسعيدأبو،هـ(0116)-الخادمي:المؤلف

مصطفى.

إلخ....الفاتحةأولمناقتباس،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.46:لأوراقاعدد

-*قيبز!في

6516:فلوجل.txM.312:الحفظرمز922:الرقم

.(3(الدينعلومإحياء:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

)1(

)2(

()r

.(4/562):"نبروكلما":درلمصاا

.(4/562):"نبروكلما":درلمصاا

:"لهديةاو"،(Y"/1):"لكشفاو"،(3736/):"لةكحا":درلمصاا

،(561):"لقنوعاءكتفااو"'(4/652):"نبروكلماو"،(2/97)

.(2/9041):"سركيسو"

501



إلخ....متواليأكثيراحمدا،أولاتعالىاللهأحمد:المخطوطبداية

ورقة.136:لأوراقاعدد

هـ.726/الحجةذو5/في،ميرانبنالرحيمعبد:النسخوتاريخالناسخ

0212:هيلين.txiM.1188:الحفظرمز023:الرقم

.)1(الدينعلومإحياءلباب:المخطوطعنوان

بنأحمدأبوالفتوح،هـ()-.52الطوسيالغزاليالدينشهاب:المؤلف

محمد.محمدبن

ليعنقدفإنه:بعد.أما..نعمهجميععلىللهالحمد...:المخطوطبداية

إلخ....لبابهالدينعلومإحياءكتابمنأستخرجأناسفاريبعضفي

ورقة.281:لأوراقاعدد

هـ.835/شوال:النسختاريخ

4902:هيلين.txiM.3,1577:الحفظرمز132:الرقم

.)2(إبليستفليس:المخطوطعنوان

أحمد.بنالسلامعبدالدينعز،هـ(67ط)المقدسيغانمابن:المولف

إلىنظرتفإني:وبعد...أباللبشرادمخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

وبينهماالإرادةومركزالأمرخطعلىتدورفرأيتهاوالسعادةالشقاوةدائرة

إلخ....تدقيق

1):الأوراقعدد y vب133-أ).

1;)

)2(

،(1/42):"لكشفاو"،(1/092):"لةكحا":لمصادرا

(1/83)،j"(4/852):"نوكلمابر.

،(1/364):"لكشفاو"،(2/541):"لةكحا":درلمصاا

.(1/691):"سركيسو"،(4/434)
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جمادىفي،عليبنعبدالقادربنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

هـ.9123/الاولى

2121:هيلين.txiM.7,866:الحفظرمز232:الرقم

المنبهة.الرسالة:المخطوطعنوان

محمد.بنالحسنبناسماعيلالدينزين،هـ(-531)الجرجاني:المولف

إلىالسكونشديدبتوفيقهواياياللهأيدكأخييااراكليما:المخطوطبداية

إلخ....الفانيةوالدارالزائلةالدنياهذه

.(ب7-4أ72):الأوراقعدد

2712:هيلين.txiM.2,0113:الحفظرمز233:الرقم

.()1القلوبجلاء:المخطوطعنوان

الروميعليبيرمحمدبنالدينتقي،هـ()-819البركوي:المولف

الحنفي.

وأيذ!أنأرادلمنخلفةوالنهارالليلجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

أن...الداريتميمعنصحيحهفيمسلمروىفقد:بعد.اما.شكورا.أراد

إلخ....النصيحةالدين:قال...النبي

.(ا401-ا17):الأوراقعدد

8212:هيلين.ثث!12."*أول:الحفظرمز423:الرقم

.])2(القلوبجلاءشرح[فيالقلوبضياء:المخطوطعنوان

(1)

)2(

.(9/377):"نبروكلماو"،(1/295):"لكشفا":لمصادرا

،(1/102):"يةلهداو"،(1/143):"لةكحا":لمصادرا

(9/837).
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حسن.بناسحاق،هـ(011-0)الزنجانيالتوقادي:المؤلف

.وبعد.نشورا.والنهارلباساالليلجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

بجلاءالمسماةالرسالةبتدريسالتوقاديثمالزنجانيحسنبنإسحاق...:فيقول

الخ....القلوب

ورقة.211:لأوراقاعدد

ءئيبزتيم؟

9212:هيلين.txiM.6001:الحفظرمز235:الرقم

.)1(الرذائلوقامعالفضائلجامع:المخطوطعنوان

.هـ(301!ه)افنديمحمدبنمحمود،الأسكداري:المولف

.وبعد:..تقويمأحسنفيالإنسانخلقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الرديةالأخلاقعنللنفوستهذيبا؛وفصولأبوابعلىوضعتهارسالةفهذه

الخ....والفضول

ورقة.63:الأوراقعدد

0213:هيلين.txiM.1254:الحفظرمز236:الرقم

الحقائق.بوارق:المخطوطعنوان

بدربنعليبنالمهديمحمد،هـ()-1287الرواسالصيادي:المولف

الحسيني.الرفاعيالدين

الشكمنالمحفوظةالغيبعوالممنتنزلاالحمدله:المخطوطبداية

الدينبدربنعليابنبالمهديويعرف.محمد.فالعبد.:بعد.أما..والريب

إلخ....الحسينيالرفاعي

ورقة.25:لأوراقاعدد

.(1/765):!لكشفا":لمصادرا()1
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1312:هيلين.txiM.1,0113:الحفظرمز372:الرقم

السبل.هداة:المخطوطعنوان

علي؟بنمحمودبنعثمانبنمحمودبنمحمد:المؤلف

أفقرالعبدفيقول.وبعد..ونستعينهنعبدهالذيللهالحمد:المخطوطبداية

عليوجبمافيهاولابينوحميةغيرةلأحبتيالرسالةهذهكتبتفاني...الورى

الخ....بيانه

ورقة.07:الأوراقعدد

2132:هيلين.txiM.2,479:الحفظرمز238:الرقم

.)1(كلمةمئة:المخطوطعنوان

بنهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبو،هـ()-465القشيري:المؤلف

الشافعي.النيسابوريالملكعبد

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

بلسانالحسنةالموعظةبداعيةالغفلةسنةمنللنفسانتباههياليقظة،وسلموصحبه

الخ....الصالحةالمخيلة

.(ب07-أ65):لأوراقاعدد

4213:هيلين.txiM.1174,1173:الحفظرمز923:الرقم

.(2ج،1ج).)2(الاخرةوأمورالموتىلأحوالالتذكرة:المخطوطعنوان

بناحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،هـ(-671)القرطبي:المؤلف

.الانصاريفرجبنبكرأبي

)?(

)2(

.(2/212):"لةكحا":لمصادرا

2)5:"لةكحا":لمصادرا / r)،"نبروكلماو"،(1/093):"لكشفاو!:

.(2/4051):"سركيسو"،(4/712)
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تذكرةيكونوجيزاكتابأاكتبأنرأيتفاني:.وبعد..:المخطوطبداية

الخ....موتيبعدصالحاوعملالنفسي

.(ورقة2:278جو)،(ورقة1:442ج):لأوراقاعدد

ربيع01/في،المالكيالهيتصيمحمد:(1)ج:النسخوتاريخالئاسخ

هـ.1361/شوال/91في:(2جو)هـ،2601/الاول

2135:هيلين.txiM.1373:الحفظرمز042:الرقم

.)1(الساعةلاشراطالإشاعة:المخطوطعنوان

الشهرزوريالعلويالرسولعبدبنمحمد،هـ(11-30)البرزنجي:المولف

المدني.

سبحانهقالفقد:بعدأما...الحقمنهاجأوضحمنأحمد:المخطوطبداية

الخ....معرضحون(غقلافىوهتمحسابهمللناسآقتربميو:وتعالى

ورقة.451:لأوراقIعدد

1سنة،الريزيشاكرمحمد:النسخوتاريخالناسخ YAI.هـ

2175:هيلين.txiM.1,1142:الحفظرمز142:الرقم

النصائح.زبدة:المخطوطعنوان

؟.مصطفىبنعثمان:المولف

اما...والسنةبالكتابمحمدارسولهأرسلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

منالإمامنصائحكانتلما...مصطفىبن.عثمان..الضعيفالعبدفيقول:بعد

إلخ....بالكلموكشفها،شرحهااردتالكلمجوامع

ورقة.31:لأوراقاعدد

هـ9501/رمضان26/:النسختاريخ

(1)

:"لهديةاو"،(1/866):"لكشفاو"،(3904/):"لةكحا":درلمصاا

.(9/26):"نبروكلماو"،(2/203)
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1522:هيلين.txiM.2001:الحفظرمز242:لرقما

.)1(المحمديةالطريقة:المخطوطعنوان

الحنفي.الروميعليبيربنمحمدالدينتقي،هـ(-819)البركوي:المؤلف

الخ....محاءخطاءلكلجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.516:الأوراقعدد

هـ.4311:النسختاريخ

2522:هيلين.txiM.2,1167:لحفظارمز432:قمالر

.)2(الخالصةأخلص:المخطوطعنوان

سنةحياكان)الرائضمحمدبنمحمودبنعلي،البدخشاني:المؤلف

.هـ(854

منيالتمسقدفانه:وبعد...السلامالقديمالأحدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الخالصةكتابلهمألخصأناخوانيبعض

.(ب411-ا57):الأوراقعدد

كأةتبر-*،?-!!

2:هيلين.txiM.0912:الحفظرمز442:الرقم 2 5 r

.)3(المجالسرونق:المخطوطعنوان

الحنفيالحسنبنعمرحفصأبو،هـ(084حياكان)السمرفندي:المؤلف

.النيسابوري

(1)

)2(

(r)

7)1:"لةكحا":لمصادرا 6 / r)،"بروكلمانو"،(2/1111):"لكشفاو":

(9/038).

1)7:"نوكلمابرو"،91(1/9):"لكشفا":لمصادرا 1 / r).

:"نوكلمابرو"،"19(1/4):"لكشفاو"،(2/755):"لةكحا":لمصادرا

)/7352).
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محمدنبيهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

النيسابوريالحسنبنعمرحفصأبوالعالمالشيخجمعهكتابهذا،أجمعينواله

الخ....بالسمرقنديالمعروف

8:لأوراقاعدد V.ورقة

4522:هيلين.txiM.1,479:الحفظرمز542:الرقم

.)1(الاسئلةفنونفيالاجوبةعيون:المخطوطعنوان

بنهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبو،هـ()-465القشيري:المؤلف

الشافعي.النيسابوريالملكعبد

سميناهافصولفهذه:وبعد...لدينههداناالذيلهالحمد:المخطوطبداية

بهااستشهدناأبياتبعضإلاغيرناكلامعنجردناهاالاسئلةفنونفيالاجوبةعيون

الخ....التوفيقوبالله

.(ب65-ا1):الاوراقعدد

-،،،-رزبر**،كأ

5522:هيلينول.034[."*1:الحفظرمز642:الرقم

.)2(العالمينربجنةالىالعابدينمنهاج:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

والارضالسماواتفطر.الذي..الحكيمالملكلهالحمد:المخطوطبداية

ثمرةالعبادةأنبمرضاتهوايانااللهأسعدكماخوانيواعلموا...بقدرته

إلخ....العلم

(1)

)2(

.(1/806):"يةلهداو"،(2/8311):"لكشفا":لمصادرا

:"يةلهداو"،(2/6871):"لكشفاو"،(167/'):"لةكحا":لمصادرا

.(rev/4):"نوكلمابرو"،(2/97)
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ورقة.751:وراقلأادعد

هـ.009سنةفي،حصاريالقرهمحمودبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

6522:هيلين.txiM.2,1352:الحفظرمز742:الرقم

.(الاسرار)1رسالة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

لتحصيلعبادهمنشاءلمنوفقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....بمعرفةمتعلقةانتخبتهاوفوائدجمعتهارسالةفهذه:وبعد...الفضائل

.(ا89-أ97):الأوراقعدد

!:-بر-يرةبر!ةئج-

5722:هيلين.txiM.1138:لحفظارمز842:لرقما

.2()الحقائقحدائق:المخطوطعنوان

بنبكرابيبنمحمدالدينزين،هـ(666حياكان)الرازي:المؤلف

الحنفي.القادرعبد

بنبكرأبيبن.محمد..:قال...العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

وسنةتعالناللهكتابمنجمعتهمختصرهذا...الرازيالقادرعبد

إلخ....رسوله

ورقة.134:الأوراقعدد

.هـ(599)سنةشوالفي،محمدبنالحسن:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

:"لهديةاو"،(1/83):"لكشفاو"،(311v/):"لةكحا":درلمصاا

.(4/832):"نبروكلماو"،(2/97)

:"نبروكلماو"،(1/336):"لكشفاو"،(811/)":"لةكحا":درلمصاا

(/3573).
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9243:هيلين.txiM.772:الحفظرمز942:الرقم

.(1(الممالكتدبيرفيالمالكسلوك:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدالدينشهاب،هـ(V)_22الربيعأبيابن:المؤلف

تقويمأحسنفيالإنسانخلقالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الكتابهذاتأليفعلىالمملوكبعثالذيفان:وبعد...وعدله

ورقة.76:لأوراقاعدد

(1)

:"لإيضاحاو"،(2/0001(:"لكشفاو"،(1/462(:"لةكحا":لمصادرا

)2/62).
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والأورادالأدعية

0912:هيلين.txiM.3,0143:لحفظارمؤ052:لرقما

.(الاذكار(1منوبحرابراالمسافرإليهيحتاجفيماالزاهرالروض:المخطوطعنوان

90)الحمويالدينشهاب:المؤلف L)محمدبناحمدالعباسأبو،اهـ

الحنفي.مكي

وبعد:...الآماللبلوغذريعةالسفرجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وبحرابراالمسافرإليهيحتاجبماتتعلق،جنيةوثمرةسنيهمجلةفهذه

.(ب4r-أ27):الأوراقعدد

2322:هيلينMixt.4.668،:الحفظرمؤ152:الرقم

.الدعاءفيرسالة:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليأبو،هـ(28i)-سيناابنالرئيسالشيخ:المؤلف

.البخاريالبلخيالحسن

الزيارةكيفيةعنلكأوضحأن...السعادةاللهبفغكسألت:المخطوطبداية

إلخ....الدعاءوحقيقة

.(ا95-أ65):لأوراقاعدد

4222:هيلين.txiM.4,1454:الحفظرمؤ252:الرقم

التراويح.منشفعكلبينالنيةلزومفيالمفاتيحاكسير:المخطوطعنوان

حامد.بنيوسفبنحامد،هـ(1-172)النقشبنديالباندرموي:المؤلف

.(1/461):"يةلهداو"،(1/985):"لإيضاخا":درلمصاا(1)
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تلاقيت.لما..النياتبتصحيحعبادهامرالذيللهالحمد0:المخطوطبداية

إلخ....المعظمأسكدارفيالواقعالكوسمالوالدةجامعواعظ

.(13if-أ624):لأوراقاعدد

5222:هيلين.txiM.2,1168:لحفظارمز532:الرقم

عربي.لابنورد:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

المغربيأحمدبنعليالدين.محيي..الأكبرالشيخقال:المخطوطبداية

أنت.اللهم.الأحد.يوم.ورد..والآخرةالدنيافيبعلومهاللهنفع!لأندلسي

إلخ....شاهدكلبغيبالمحيط

.(ب15-132):لأوراقاعدد

في3شطئن

6222:هيلين.txiM.519:الحفظرمز452:الرقم

.()1الشاذليأحزابمجموعة:المخطوطعنوان

.الجبارعبدبناللهعبدبنعليالحسنأبو،هـ(-656)الشاذلي:المولف

إلخ....عليكمسلائمفقلبآياتنايؤمنونالذينجاءكواذا:المخطوطبداية

ورقة.?27:لأوراقاعدد

)1(

)2(

7222:هيلين,txiM.0122:3الحفظرمز552:الرقم

.الكبير)2(الحزبشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنالرحمنعبدمحفدأبو،هـ(1-360)الفاسي:المؤلف

.(1/266):"لكشفاو"،(2/674):"لةكحا":لمصادرا

.(1/845):"يةلهدا":لمصادرا
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الشهير...الكبيرالشيخحزبكانفلفا:وبعد...:المخطوطبداية

|لخ....والحضرالبدوفيذكرهاشتهرقدمما،الشاذليالحسنبأبي

.(ا913-أ99):لأوراقاعدد

ءلأ-يرثمحبما؟

2822:هيلين.txiM.5,0122:الحفظرمز652:الرقم

البحر.حزبشرجمنالزهرقطف:المخطوطعنوان

؟.محمدالمطالعأبوالدينبدر،النسوي:المؤلف

فهذا:وبعد...اوليائهقلوبعظمتهملأتالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....منيفمنهجعلىلطيفتعليق

.(ب091-أ951):الأوراقعدد

9222:هيلين.txiM.1,1253:الحفظرمز572:الرقم

.<(1والشدةالكربعندالعدة:المخطوطعنوان

العلائي.خليلالدينصلاج،هـ(-761)كيكلديابن:المؤلف

والهمحمدرسولهعلىوالصلاة،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....انتالاالهلااللهانتأنكاشهدبأنياسألكانياللهم...اجمعين

ورقة.1r:لأوراقاعدد

ث؟رزحئر

0223:هيلين.txiM.3011:الحفظرمز258:الرقم

.(2(المرسلينسيدحديثمنالحصينالحصنعدة:المخطوطعنوان

(1)

)2(

:"يضاحلإاو"،(1/153):"يةلهداو"،(1/886):"لةكحا":لمصادرا

.(6/142):"نوكلمابرو"،(2/59)

:"يةلهداو"،(1/966):"لكشفاو"،(3876/):"لةكحا":درلمصاا

.(7/132):"نوكلمابرو"،(2/781)
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محمدبنمحمدبنمحمدالدينشمس،هـ(-833)الجزريابن:المؤلف

الدمشقي.العمري

الحصنمنعدةذكرهجعلالذيللهالحمد...:المخطوطبداية

سيدكلاممنالحصينالحصنكتابيكانفلما:وبعد...الحصين

إلخ....اختصارهعلىحذاني...المرسلين

1:الأوراقعدد 5 V.ورقة

1223:هيلين.txiM.1461:الحفظرمز952:الرقم

النبيعلىالصلاةذكرفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل:المخطوطعنوان

.cالمختار)1

بنسليمانبنمحمداللهعبدأبو،هـ(-.87)الجزولي:المولف

الرحمن.عبد

والغرض:وبعد...والإسلامللإيمانهداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....النبيعلىالصلاةذكرالكتابهذافي

ورقة.211:الأوراقعدد

هـ.1861/شوال23/في،زبديإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

2232:هيلين.txiM.1517:الحفظرمز062:الرقم

.(أخرىنسخة).الخيراتدلائل:المخطوطعنوان

ورقة.83:لأوراقاعدد

(هـ.1321/الأولىجمادىفيزروقبنأحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

بز!-حئر

)1(

:"نبروكلماو"،(1/957):"لكشفاو"،(3333/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/796):"سركيسو"،(161):"لقنوعااكتفاءو"،(7094/)
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الحفظرمز1Yl:لرقما

.الخيراتدلائل:المخطوطعنوان

ورقة.711:لأوراقاعدد

المامصطفى:النسخوتاريخالناسخ

لحفظ:ارمزYlLy:لرقما

.الخيراتدلائل:المخطوطعنوان

ورقة.001:الأوراقعدد

:_Mixt_37R

.(أخرىنسخة)

2233:هيلين

هـ.1271سنةفي،المرعشيهر

txiM.1554.

.(أخرىنسخة)

2234:اهيلين

2235:هيلين.txiM.084:لحفظارمز632:الرقم

.(أخرىنسخة).الخيراتدلائل:المخطوطعنوان

ورقة.06:الأوراقعدد

التيرمانيني.العزيزعبدبناللهعبد:الناسخ

-ب!كأ""ء

2236:هيلين.txiM.539:الحفظرمز264:الرقم

.()1المسراتطلائع:المخطوطعنوان

يوسف.بنعليبناحمدبنالمهديمحمد،هـ(011)°الفاسي:المولف

كنتفقد:وبعد...محمدأرسولهاختصالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....لمبانيهكالشرجتقييداالخيراتدلائلكتابعلىوضعت

ورقة.581:لأوراقاعدد

في،الحنفيالوفائيعبداللهأحمدبنمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.0111/شوال

*أ+-*!كلء-ح!"+

.(1/957):"لكشفاو"،(68/)°:"لةكحا":لمصادرا(1)
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3722:هيلين.txiM.4201:الحفظرمز562:الرقم

.(أخرىنسخة).المسراتطلائع:المخطوطعنوان

ورقة.062:لأوراقاعدد

هـ.1341/رمضانفي،يعقوببنالرحيمعبد:النسخوتاريخالناسخ

9322:هيلين.txiM.4,0122:الحفظرمزVII:الرقم

.المشيشية(1(شرح:المخطوطعنوان

الطرابلسي.عليبنمحمداللهعبدأبو،هـ(69)الخروبي:المؤلف

أعظمنبينا...منعلىالصلاةجعلالذي.الحمدلله..:المخطوطبداية

الخ....الرتب

.(ب561-أ014):الأوراقعدد

0422:هيلين.txiM.2201:الحفظرمز672:الرقم

الصلاةشرحفيالعباسيةالحضرةمنالقدسيةالنفحات:المخطوطعنوان

.المشيشية(2(

بناللهعبدالسيادةأبوالدينعفيف،هـ(-7012)ميرغني:المؤلف

ابراهيم.

والتعطيلالتشبيهعنالمنزهبالكمالالمنفردللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....القدرشريفةالمشيشيةالصلاةكانتلمافإنه:وبعد...والاتصال

ورقة.62:لأوراقاعدد

)?(

(2)

ءؤ"ء."

.(2/542):"لهديةاو"،(3905/):"لةكحا":لمصادرا

.(4/037):"نبروكلماو"،(2/912):"لةكحا":درلمصاا
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1422:هيلين.txiM.1,1168:الحفظرمزVIA:الرقم

.(1(الأفخموالوردالاعظمالحزب:المخطوطعنوان

محمدسلطانبنعليالملا،اهـ(-140)الهرويالقاري:المؤلف

الحنفي.

السالكينبعضرأيت.لما..للإيماندعاناالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المعتبرينالمشايخبأوراديتعلقون

.(أ13-أ3):لأوراقاعدد

يمممفث!ش*؟

2422:هيلين.txiM.2,829:الحفظرمز962:الرقم

الشيخصلواتشرحفيالمعانيوموكبالمبانيكوكب:المخطوطعنوان

.(2(الجيلانيالقادرعبدالدينمحمى

11)-3التابلسي:المؤلف i)الغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،هـ

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

لطيفوسرحلطيفشرحفهذا:بعد.أما..للهالحمد:المخطوطبداية

الخ....سنيمعنىكلمنالمتنتضمنهعماالغنيعبدبهكشف،المطيفالخيال

.(ا185-أ64):لأوراقاعدد

4322:هيلين.txiM.1,829:الحفظرمز027:الرقم

.المورود(3(البحروفيضالورودورد:المخطوطعنوان

)1(

)2(

(r)

:"نوكلمابرو"،(1/157):"لهديةاو"،(1/066):"لكشفا":لمصادرا

.(2/2971):"سركيسو"،(9/29)

:"يضاحلإاو"،(1/09a):"لهديةاو"،(2/671):"لةكحا":درلمصاا

.(8/692):"نوكلمابرو"،(2/493)

:"نبروكلماو"،(1/095):"يةلهداو"،(2/671):"لةكحا":درلمصاا

(8/192).
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الغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد)الضابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

إلخ....تسليماتكوسلامةصلواتكصلةافضاللهم:المخطوطبداية

4ا2):الأوراقعدد oا).

rء*أ؟--بر!?-ئر

4422:هيلين.txiM.2,1563:الحفظرمز172:قمالر

.(منظومة).لأقساماحرزدعاء:المخطوطعنوان

؟.التونسيخلفبنمحرزمدينأبو:المولف

:المخطوطبداية

الدهرفيدمتماوالشيطانالشركمنوالجهرالسرفيبالرحمنتعوذت

.(ب02-ب13):الأوراقعدد

9422:هيلين.txiM.1178:الحفظرمز272:الرقم

وشعبانرجبشهرفىالميعادقراءةفىالإخوانتحفة:المخطوطعنوان

.c(1ورمضان

.حجازيبنأحمدالدينشهاب،هـ(789حياكان)الفشني:المؤلف

اصطفى،الذينعبادهعلىوسلام،وكفىالحمدلله:المخطوطبداية

الاشهرفى،والمواعظالرقائقمنالواعظحاجةإليهدعتما.هذا..:وبعد

الخ....ورمضانوشعبانرجبالثلاثة

ورقة.861:لأوراقاعدد

الانصاريعليبنعيسىبنالرحمنعبدبنعلي:النخوتاريخالناسخ

هـ.ا650/رمضان6/في،الخزرجي

(1)

،(1/741):"يةلهداو"،(1/932):"لإلضاجا":لمصادرا

.(2/3541):"سركيسو"،(8/611)
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والمنطقالفلسفة

5441:فلوجلA.b418.F.437(.):لحفظارمز732:لرقما

.)1(زادهلمنلازادهخواجةحاشية:المخطوطعنوان

البرسويصالحبنيوسفبنمصطفى،هـ(-398)زادهخواجة:المولف

الحنفي.

فيشروعهذا:أقول،إلخ...الحكمةكانتلما:قال:المخطوطبداية

إلخ....اقسامهاإلىالموضوعباعتبارالحكمةتقسيم

ورقة.62:الاوراقعدد

1941:فلوجل.txM.047:لحفظارمز472:لرقما

.)2(الحكيمغاية:المخطوطعنوان

بنقاسمبنأحمدبنمسلمةالقاسمأبو،هـ(A)93المجريطي:المولف

الله.عبد

إلخ....الاستارحجبنورهمنأشرقتالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.992:الاوراقعدد

)1(

)2(

س!؟حهخهء4"-

:"سركيسو"،(334/'):"يةلهداو"،(3AM/):"لةكحا":لمصادرا

(1/248).

:"نوكلمابرو"،(2/1911):"لكشفاو"،(3358/):"لةكحا":لمصادرا

(2/vrr.)
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2941:فلوجلA.a162.F..)76(:الحفظرمز572:الرقم

.(التعليقة)1:المخطوطعنوان

يوسف.بنعليبنأحمدالعباسأبو،هـ(-622)القرشيالبوني:المؤلف

الخ....وصهرانسبأفجعلهبشرأالماءمنخلقلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.69:الأوراقعدد

هـ.369/الآخرةجمادى92/:النسختاريخ

-فيب+ئمغ

3..203:الحفظرمز276:الرقم 103 and.*1851:فلوجل

.)2(الفارابيالثانيالمعلمفصوص:المخطوطعنوان1-

.طرخانبنأوزلغبنمحمدبنمحمدنصرأبو،ط933)الفارابي:المؤلف

إلخ....وهويةماهيةمنهالكلقبلناالتيالامور:المخطوطبداية

.(ب41_أ1):لأوراقاعدد

جمد*ة"ة

.)3(الفارابينصرأبيفصوصشرح:المخطوط2-عنوان

الحسيني.اسماعيل،(هـ44A_)الغازاني:المؤلف

علىالسابقبالقضاءالماهياتهوياتأنشأالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....القدر

ورقة.68:الأوراقعدد

11/القعدةذيفيالقونوياللطيفعبدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ 0 A.هـ

بث!-فيث-

(1)

)2(

)3(

:"نبروكلماو"،(1/09):"يةلهداو،،(1/312):"لةكحا":لمصادرا

(5/123).

:"لهديةاو"،(2/5621):"لكشفاو!،(3926/):"لةكحا":لمصادرا

(2/93).

.(2/5621):"لكشفاو"،(1/263):"لةكحا":لمصادرا
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9151:فلوجل.txM.126:لحفظارمز772:لرقما

.)1(الفلاسفةتهافت:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ()-505الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

.ورقات401:الأوراقعدد

0152:فلوجلN.414.F.:الحفظرمز278:الرقم

تهافتبينالمحاكمةفيكتاب).زادهلخواجةالتهافت:المحطوطعنوان

.()2(والحكماءالغزالي

البرسويصالحبنيوسفبنمصطفى،هـ(-398)زادهخواجة:المؤلف

الحنفي.

الخ....وقصدناجنابكالىتوجهنا:المخطوطبداية

ورقة.451:الأوراقعدد

1251:فلوجل.txM.946:الحفظرمز972:الرقم

.)3(الإشراقحكمة:المخطوطعنوان

حبشبنيحعىالدينشهابالفتوحأبو،هـ(oAV_)السهروردي:المؤلف

.أميركابن

)1(

(Cr

)3(

:"لهديةاو"،(1/905):"لكشفاو"،(3167/):"لةكحا":درلمصاا

،(561):"لقنوعاءاكتفاو"،(4/782):"نبروكلماو"،(2/97)

.(2/1141):"سركيسو"

:"يةلهداو"،(1/315):"لكشفاو"،(3AAA/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/348):"سركيسو"،(4/782):"نبروكلماودا،(2/334)

:"نبروكلماو"،(1/486):"لكشفاو"،(4/09):"لةكحا":لمصادرا

(4/453).
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الإشراقحكمةتحريرفياقتراحكمكثرةأنإخوانياعلموا:المخطوطبداية

إلخ....الامتناععنعزميأوهنت

ورقة.98:الأوراقعدد

5:فلوجل.txM.918:الحفطرمز082الرقم rr

.سينا)1(لابنالحكمةعيونشرح:المخطوطعنوان

البكريالحسنبنعمربنمحمدالذينفخر)الرازي:المؤلف

الشافعي.الطبرستاني

إلخ....والارضالسماواتخالقيااللهم:المخطوطبداية

ورقة.471:الأوراقعدد

هـ.637سنة/شوال،التبريزيالنساخزيدأبيأحمد:النسخوتاريخالناسخ

2315:فلوجلN.266.F.:الحفظرمز128:الرقم

.)2(الكلامبحر:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنميمونالمؤمنأبو،هـ(05ط)النسفي:المولف

،ابدايفوتولايموتلاالذيالعليمالحيعلىتوكلت:المخطوطبداية

جائزةالدينفيوالجدلالمناظرةاناعلم...والإكرامالجلالذيللهالحمد

إدخ....تجوزلاأنهاالمبتدعةقالتمابخلاف

.(ب51-ا1):الاوراقعدد

(1)

(2)

:"لهديةاو"،(2/611A):"لكشفاو"،(3855/):"لةكحا":لمصادرا

.(5/963):"نوكلمابرو"،(2/701)

:"نوكلمابرو"،(1/522):"لكشفاو"،(99f/'):"لةكحا):لمصادرا

.(2/5581):"سركيسو"،(4/582)
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4251:فلوجل.txM.696:لحفظارمز282:لرقما

.(إيساغوجي(1:المخطوطعنوان

المفضل.بنعمربنالمفضلالديناثير،هـ(-663)الأبهري:المؤلف

فيرسالةفهذه،بعدأما:الأبهريالديناثيرالشيخقال:المخطوطبداية

إلخ....العلوممنشيءفييبتدىءلمناستحضارهيجبمافيهاأوردناالمنطق

.ورقات?0:لأوراقاعدد

5251:فلوجلA.a794.F.07(.):الحفظرمز832:الرقم

.(ثانيةنسخة).إيساغوجي:المخطوطعنوانا-

.(ب9-أ2):الارراقعدد

.إيساغوجي(2(شرج:المخطوطعنوان2-

.هـ(76-0)الكاتيحسنالدينحسام:المؤلف

سواهالممكن،نظيرهالممتنعوجودهالواجبللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وغيره

.(ب14-أ9):الأوراقعدد

6152:فلوجلA.b794.F..)07(:الحفظرمز428:الرقم

.((3(الفناريةالفوائد).ايساغوجيشرج:المخطوطعنوان

(1)

(2)

(r)

:"يةلهداو"،(1/602):"لكشفاو"،(3409/):"لةكحا":درلمصاا

(،)991:"لقنوعاءاكتفاو"،(5/101):"نبروكلماو"،(2/131)

.(1/192):"سركيسو"

:"يةلهداو"،(1/602):"لكشفاو"،(1/975):"لةكحا":درلمصاا

(1/682).

:"يةلهداو"،(1/702):"لكشفاو"،(3072/):"لةكحا":درلمصاا

(2/1 AA)،"(2/1641):"سركيسو.
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محمدبنحمزةمحمدبنالدينشمس،هـ()-834الفناري:المولف

مي.لروا

عوارفمنحمنليمالخصتعلىاللهملكحمدأ:المخطوطبداية

إلخ....الأفاضل

ورقة.93:الأوراقعدد

كأفي-في-ك!

1527:فلوجلA.F..)474(.)71(:الحفظرمز285:الرقم

.(ثانيةنسخة).الفناريةالفوائد:المخطوطعنوان

2:لأوراقIعدد R.ورقة

8251:فلوجل.txM.096:لحفظارمز682:لرقما

ثالثة.نسخة:المخطوطعنوان

ورقة.YI:لأوراقاعدد

1سنةفي،محمدبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ 1 ir.هـ

ططبنيهم

28:الرقم V07(:رمزالحفظ(..A.c794.F9152فلوجل:

.ايساغوجي(1(شرح:المخطوطعنوان

9)-السروري:المولف it)الروميشعبانبنمصطفىالدينمصلح،هـ

الحنفي.

صاحبوصيره،الإنسانخاصةالمنطقجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والبيانالمعاني

ورقة.05:لأوراقاعدد

حثبماب-كم

.(1/802):"لكشفاو"،(3668/):"لةكحا":لمصادرا(1)
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2:لرقما AA96.:لحفظارمز().A.447.F0153:فلوجل

.)1(المنطقمدخلأيالإيساغوجي:المخطوطعنوان

.هـ(II،5)التولويبطرسبنبطرس:المولف

في،نستعينوبهنحمداياه،الناطقالحيالخالقاللهباسم:المخطوطبداية

الخ....المنطقمدخلأيالإيساغوجي

ورقة.63:لأوراقاعدد

لمجئ!حبهس

1153:فلوجل.txM.453:الحفظرمز928:الرقم

.)2(والحكمةالمنطقفيالتلويحاتشرح:المخطوطعنوان

6)طالكمونةابن:المولف V)سعدبنمنصوربنسعدالدينضياء،هـ

الإسرائيلي.

والرغبة،المتواترةالائهعلىتعالىاللهحمدبعد:المخطوطبداية

غيرمنالعجلةحكمعلىأشغاليأثناءفيالشرحهذافعملت...اليه

إلخ....مراجعة

.ورقات015:الأوراقعدد

!2!روبر

1532:فلوجل03.ول.72.)904(:الحفظرمز092:الرقم

.الأنظار)3(مطالعمنالأنوارطوالع:المخطوطعنوان

بنعمربناللهعبدسعيدابوالدينناصر،هـ(-685)البيضاوي:المولف

الشافعي.الشيرازيمحمد

)2(

(r)

.(1/034):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/284):"لكشفاو"،(1/857):"لةكحا":درلمصاا

.(4/553):"نبروكلماو"،(1/583)

:"نبروكلماو"،(2/6111):"لكشفاو"،(2/662):"لةكحا":درلمصاا

.(1/816):"سركيسو"،(4/532)
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عدمهوامتنعوبقاؤهوجودهوجبلمنالحمد:المخطوطبداية

الخ....وفناؤه

ورقة.87:الأوراقعدد

4153:فلوجلA.a418.F..)437(:الحفظرمز192:الرقم

.الأنوار(1(طوالعشرجعلىحاشية:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليأبوالحسن،هـ()-816الجرجانيالشريف:المؤلف

علي.

قوله:،كريمياالاعتمادوعليك،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

إلخ....تامةعلة،القدرةأنباعتبارلا،الإرادةتعلقبحسب

ورقة.12:لأوراقاعدد

في،زيركمدرسةفي،عليبنعيسىبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.875/رمضان

1535:فلوجلN.451.F.:الحفظرمز292:الرقم

.(2(الط!سيالدينلنصيرالتجريدشرج:المخطوطعنوان

محمد.بنعليالدينعلاء،هـ(!87)قوشجي:المولف

إلخ....العلامالملكحمدالكلامخير:المخطوطبداية

ورقة.533:لأوراقاعدد

!ثير؟-*

(1)

(2)

:"لهديةاو"،(2/6111):"لكشفاو"،(2/515):"لةكحا":لمصادرا

(1/827).

:أنوكلمابرو"،(1/843):"لكشفاو"،(2/225):"لةكحا":لمصادرا

.(2/1531):(سركيسو"،(7704/)
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6153:فلوجلA.d935.F..)185(:لحفظارمز392:لرقما

.)1(المقدمات:المخطوطعنوان

الحسين.بنيوسفبنمحمداللهعبدأبو،هـ(8°-5)السنوسي:المؤلف

إلخ....أقسامثلاثةالىوينقسم،نفيهأوأمرثباتإالحكم...:المخطوطبداية

.تورقا01:لأوراقاعدد

.15110سنة،المرحوميأحمد:النسخوتاريخالناسخ

1538:فلوجلA.d168.F.)934(.:الحفظرمز492:الرقم

المسيلي.رسالة:المخطوطعنوان

؟.المسيليعبيدبنعمر:المولف

للهالحمد...تعالىاللههووصفاتهلذاتهالوجودواجبإن:المخطوطبداية

الخ....وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة

ورقة.13:لأوراقاعدد

في،الانصاريخروفالفضلأبيبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.389/رمضان/28

9153:فلوجل.txM.791:الحفظرمز592:الرقم

.)2(الاربعالمقدماتشرح:المخطوطعنوان

مص!ى.بنمحمدبناسماعيل،هـ(1-591)القونوي:المؤلف

اعلم...الثقلينورازق،والأرضينالسماءخالقللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....معانثلاثةعلىيطلقانوالقبحالحسنأنذكرواقدالعلماءان

ورقة.84:الأرراقعدد

)1(

)2(

.(3178/):"لةكحا":لمصادرا

.(7403/):"بروكلمانو"،(1/222):"لهديةا":لمصادرا

?r?



5481:فلوجلA.278.F..)155(:لحفظارمز692:لرقما

.العطائية(1(الحكم:المخطوطعنوان

أحمدبنالدينتاج،هـ()!07الإسكندرانياللهعطاءابن:المؤلف

..الشاذليالجذاميالكريمعبدبنمحمد

ورقة.45:الأوراقعدد

ربيعفي،الشوبريالشناويالدينجمال:النسخوتاريخالناسخ

/الأول

4112:هيلين.txiM.2,3911:الحفظرمز792:الرقم

.(2(الكلامعمدة:المخطوطعنوان

.محمودبنأحمدبناللهعبدالبركاتأبو،هـ(71-0)النسفي:المؤلف

أهلعقيدةعمدة،المختصرهذافيجمعت...:المخطوطبداية

الخ....السنة

.(أ11-90128):"الأوراقعدد

!ئنئه-*

1512:هيلينtxiM.12434:الحفظرمز892:الرقم

.(3(الكلامعلمفيالمواقف:المخطوطعنوان

أحمدبنبنعبدالرحمنالدينعضد،هـ()-75الإيجي:المؤلف

.الغفارعبد

)1(

(2)

)3(

:"لهديةاو"،(1/567):"لكشفاو"،(1/572):"لةكحا":لمصادرا

،(271):"لقنوعاءاكتفاو"،(6/834):"نوكلمابرو"،(1/301)

.(1/581):"سركيسو"

.(2/822):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،19A1(/2):"لكشفاو"،(2/67):"لةكحا":لمصادرا

.(671):"القنوعاكتفاءو"،(7962/)
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سرادقاتمناهجعلىالوقوفدونالمواقفمتنركبمنيا:المخطوطبداية

إلخ....ذاتهاشراق

ورقة.04:لأوراقIعدد

!مزر-!ت

8922:هيلين.txiM.1,866:الحفظرمز992:الرقم

.(1(والنفوسالمفارفات:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليابو،هـ(42ط)سيناابنالرئيسالشيخ:المؤلف

.البخاريالبلخيالحسن

مختلفةمراتبأربعالمفارقات:اللهرحمهالرئيسالشيخعن:المخطوطبداية

الخ....الحقائق

.ورفات7:لأوراقاعدد

ت3--في-ص!في"

0032:هيلين.txiM.01,866:الحفظرمز003:الرقم

.)2(يقظانبنحيفيرسالة:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليابو،هـ(4)سيناابنالرئيسالشيخ:المؤلف

.البخاريالبلخيالحسن

قصةشرحاقتضاءعلىاخوانيمعشراصراركمفان:وبعد:المخطوطبداية

الخ....يقظانبنحي

001):الأوراقعدد 1 0 _ hا).

في"دكلى

)1(

)2(

.(5/03):"نبروكلما":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(1/268):"لكشفاو)،(1/816):"لةكحا":لمصادرا

.(1/921):"سركيسو"،(5/72)
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1032:هيلين.txiM.6,866:الحفظرمز103:الرقم

.)1(النفسفيرسالة:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليأبو،هـ(428)سيناابنالرئيسالشيخ:المولف

.البخاريالبلخيالحسن

سيدنابهأمرفيماالنظراتفق.قد..العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الاجلالرئيسالأستاذ

.(أ17-ا66):لأوراقاعدد

2032:هيلين.txiM.9146:الحفظرمز203:الرقم

.)2(العضديةالرسالةشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنعليالدينعلاء،هـ(87ط)قوشجي:المولف

أوضاعبمعرفةالإنسانخصالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

الرسالةالنهارفيالشمسظهوروظهرالأمصارفيشاعفلما:.وبعد..الكلام

إلخ....العضدية

.(ب01-ا1):الأوراقعدد

هـ.1256/محرمفي،افنديطاهر:النسخوتاريخالناسخ

3032:هيلين.txiM.4,4501:الحفظرمز303:الرقم

)3(.الطوسيالدينلنصيرالمفارقالجوهراثباتفيرسالةشرح:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المولف

)1(

)2(

)ص!(

:"نوكلمابرو"،(1/698):"لكشفاو"،(1/816):"لةكحا":لمصادرا

(5/82).

.(7562،704/):"نوكلمابر":لمصادرا

:"يةلهداو"،(3621/):"لةكحاو"،(1/958):"لكشفا":درلمصاا

.(7533/):"نوكلمابرو"،(2/422)
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التيالرسالةمطالعةلياتفقلما...الحقائقمبدعحمدبعد:المخطوطبداية

إلخ....المتأخروناخترعها

10_301):الأوراقعدد f).

4032:هيلين.txiM.0145:الحفظرمز403:الرقم

النورانية.اللمع:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنمحمداللهعبدابوهـ(،-579)الحلبيبلالابن:المؤلف

كتبتهاقدرسالةفهذه:بعدأما...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....العلميةالمسائلفي

ورقة.32:الأوراقعدد

هـ.449/شعبانفي،المؤلفبخط:النسخوتاريخالناسخ

Y"50:هيلين.txiM.5,4501:الحفظرمز503:الرقم

.الميعاد(1(فيرسالة:المخطوطعنوان

.صلاحبنمحمدالدينمصلح،هـ(79ط)اللاري:المؤلف

اللاريالدين.مصلح...فيقول.والثناء.الحمدأداءبعد:المخطوطبداية

إلخ....المعادوإلىالمعاشالىينفعماالىالرشادسبيلهداهالأنصاري

.(01ط501):الأوراقعدد

'"60:هيلين.txiM.1544:الحفظرمز603:الرقم

.السيالكوتي(2(كتاباوالتصوراتعلىحاشية:المخطوطعنوان

)1(

)2(

.(9/072):"نبروكلما":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(1/4.5):"يةلهداو"،(2/06):"لةكحا":درلمصاا

(9/152).
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محمد.الدينشمسبنالحكيمعبد،هـ(1-670)السيالكوتي:المؤلف

وبعد:...وصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى:المخطوطبداية

حديقةنورالاعزالولدسألنيقد:الدينشمسبن.عبدالحكيم..فيقول

الخ....الكليلللذهنيسنحمااكتبان...العباد

ورقة.591:الأوراقعدد

هـ.8013:النسختاريخ

رر--بميمفي

7023:هيلين.txiM.1013:الحفظرمز703:الرقم

الحكمة.هدايةعلىشرح:المخطوطعنوان

؟.محمودبنأحمد،الهرويزادهمولى:المؤلف

مجلةفهذه:وبعد.0.ثقتيوبهالرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

الخ....بالهدايةالموسومالمختصرمنالمنطقسوىماشرحعلىمشتملة

ورقة.99:لأوراقاعدد

هـ.929/الثانيربيع:النسختاريخ

ك!!ز-ء

8023:هيلين.txiM.2,1324:الحفظرمز803:الرقم

.(1(الحكمةهدايةشرح:المخطوطعنوان

.شاهمباركبنمحمدالدينشمس،هـ(74-0)البخاريميرك:المؤلف

الطبيعيلقسميأكتباناحبائيبعضسألنيفقد:وبعد:المخطوطبداية

إلخ....شرحا...الهدايةكتابمنوالإلهي

.(ب97_714):لأوراقاعدد

.(5/79):"نبروكلماو"،(2/9202):"لكشفا":لمصادرا(1)

136



9032:هيلين,txiM.1324.3:الحفظرمز903:الرقم

.)()ميركشرحعلىحاشية:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدبنعليالحسنأبو،هـ(-816)الجرجانيالشريف:المؤلف

استعمالعلىبهايقتدرملكةنظريةصناعة،الحكمةقوله:المخطوطبداية

غيرمنبالاختياراستعمالاالأغراضمنغرضتحصيلمافيموضوعات

الخ....رؤبة

.(ب19أ-82):الأوراقعدد

يز؟-بم!بهي

0231:هيلين.txiM.3,866:الحفظرمز031:الرقم

.عمرالرازيبنمحمداللهعبدأبيالى:للعلامةالأجوبة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

المبادىءمع...الإمامقلبعلائقيجعلأنتعالىاللهأسأل:المخطوطبداية

إلخ....موثوقةالمفارقة

.(ا55-أ38):الأوراقعدد

ينةئن-كأ-

2132:هيلين.txiM.9,866:الحفظرمز113:الرقم

.)2(المدخلكتابتفسيرفيكلام:المخطوطعنوان

بنأوزلغبنمحمدبنمحمدنصرأبو،هـ()-933الفارابي:المؤلف

.طرخان

تسددالتيالاشياءعلىتشتملالتيهيالمنطقصناعة:قال:المخطوطبداية

إلخ....الناطقةالقوة

.(ب9!اأ59):لأوراقاعدد

)1(

)2(

.(1/827):"يةلهدا":لمصادرا

.(2/93):"يةلهداو"،(3826/):"لةكحا":لمصادرا
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3132:هيلين.txiM.2,1327:الحفظرمز3'11:لرقما

.)1(المنطقيةالقواعدفيالشمسيةالرسالة:المخطوطعنوان

علي.بنعمربنعليالديننجم،هـ(-675)الكاتبي:المؤلف

باتفاقكانفلما:بعدأما...الإنساننظامأبدعاليهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المطالباعلىاليقينيةسيمالاالعلومأنالفضلذيوإطباقالعقلاهل

.(أ-أ):لأوراقاعدد

هـ.6801:النسختاريخ

4231:هيلين.txiM.5015:الحفظرمز3"11:الرقم

.)2(المنطقفيالقسطاس:المخطوطعنوان

الحسيني.أشرفبنمحمدالدينشمس،_(06-0)السمرقندي:المولف

والهمحمدنبيهعلىوالسلام،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

انماالسرمديةواللذاتالابديةالسعاداتحصولفان:وبعد،الطاهرينواصحابه

إلخ....العلميةالكمالاتباكتسابموقع

11:لأوراقاعدد r.ورقة

في،الإرزنجانيمباركبنخليلبنحيدر:النسخوتاريخالناسخ

هـ.738/رمضان/41

2315:هيلين.txiM.4,1516:الحفظرمز431:الرقم

.)3(والكلامالمنطقتحريرفيالمراموتقريبالكلامتهذيب:المخطوطعنوان

(1)

)2(

)3(

:"لهديةاو"،(26301/):"لكشفاو"،(2184/):"لةكحا":درلمصاا

،(891):"لقنوعاءاكثفاو"،(5/411):"نبروكلماو"،(1/317)

.(2/8351):"سركيسو"

.(2/6231):"لكشفاو"،(3631/):"لةكحا":لمصادرا

-:"نوكلمابرو"،(1/515):"لكشفاو)،(3848/):"لةكحا":لمصادرا
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الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،هـ(-197)التفتازاني:المولف

غايةفهذه:.وبعد..الطريقسواءهداناالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والكلامالمنطقتحريرفيالمراموتقريبالكلامتهذيب

.(أ221-أ711):لأوراقاعدد

.(1/636):"سركيسو"،31(70/)
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التصوف

6481:فلوجلA.m344.F..)547(:الحفظرمز513:قمالر

.المشحونوالفلكالمدفونالكنزمنالملتقطالمصونالجوهر:المخطوطعنوان

؟.العزيزعبدبنمحمدبنابراهيمبنعمر،العبادي:المولف

سيدناعلى،وسلامهوصلاتهالعالمينربالحمدله:المخطوطبدابة

.الخ..محمد.

.ورقات01:عددالأوراق

1:فلوجلN.928.F.:الحفظرمز316:الرقم AAA

أهللمذهبالتعرفكتابشرجفيالتصرفحسن:المخطوطعنوان

.(1(التصوف

إسماعيل.بنعلي،هـ(72!)القونوي:المؤلف

إلخ....العيوندركعنبكبريائهالمحتجبلهالحمد...:المخطوطبداية

ورقة.632:الأوراقعدد

61)سنة:النسختاربخ 2 i)هـ.

9188:فلوجلN.092.F.:الحفظرمز317:الرقم

الىالمريدطريقووصفالمحبوبمعاملةفيالقلوبقوت:المخطوطعنوان

.التوحيد(2(مقام

(1)

(2)

.(2/474):"نبروكلماو"،(2/45):"يةلهدا":لمصادرا

.(2/274):"نوكلمابرو"،(2/1631):"لكشفاو"،(3225/):"لةكحا":لمصادرا

014



الحارثي.عليبنمحمدطالبأبو،هـ(38!لأ)المكيعطيةابن:المولف

إلخ....والمكانالكونقبلالأزلالأولدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.793:لأوراقاعدد

،الاباصيريالجوادعبدمحمد:النسخوتاريخالناسخ

1/شعبان18/ ( 'Y l.هـ

بن!-قي

31:الرقم Aالحفظرمز:.N.192.F0918:فلوجل

.القشيرية(1(الرسالة:المخطوطعنوان

بنهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبو،هـ()-465القشيري:المولف

الشافعي.النيسابوريالملكعبد

الخ....ملكوتهبجلالتفردالذىدنهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.235:لأوراقاعدد

3918:فلوجلN.025.F.:الحفظرمز913:لرقما

.(2(الحسنىاللهاسماءشرجفيالاسنىالمقصد:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(-505)الغزالي:المولف

الطوسي.محمد

السوابقفي:الاول.الفن..بكبريائهالمتفرددلهالحمد:المخطوطبداية

وفيهوالغاياتالمقاصدفي:الثانيالفن...فصولوفيه،والمقدمات

الخ....فصول

(1)

)2(

2e/):"لةكحا":لمصادرا (r) rبروكلمانو"،(1/288):!لكشفاودا":

.(2/4151):"سركيسو"،(981):"القنوعاكتفاءودا،(4/423)

:!يةلهداو"،(2/3301):"لكشفاو"،(3176/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/5141):"سركيسو"،(4/152):"نبروكلماو"،(2/97)
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.تورقا011:لأوراقاعدد

في،الصديقياياسمحمدبنأحمدالدينشمس:النسخوتاريخالناسخ

هـ.98?/الاولربيع5/

4918:فلوجلN.592.F.:الحفظرمز032:الرقم

.)1(الاحوالعنوالمفصح،الضلالمنالمنقذ:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،هـ(o)-50الغزالي:المؤلف

الطوسي.محمد

إلخ....ومقالةرسالةكلبحمدهيستفتحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.2°:لأوراقاعدد

.هـ(0101)سنةصفرفي،شعبانبنالرحمنعبد:النسخوتاريخالناسخ

5918:فلوجلN.792.F.:الحفظرمز132:الرقم

.للسهرورديالنورهياكلشرح:المخطوطعنوان

؟.محمودبنمحمدالدينجلال،العلوي:المؤلف

هياكلكواهلعلى،قدرتهاياتراياتنصبمنيا:المخطوطبداية

نأيعتقدونكانواالحكماءمنوالاوائل،الصورةالاصلفيالهيكل...الممكنات

الكواكبمنكوكبلكلفوضعوا،لهاوهياكل،المجردةللأنوارظلالالكواكب

إلخ....يناسبهوق!بفي،يناسبهمعدنمنلهمناسباطلسماالسبعة

ورقة.14:لأوراقاعدد

هـ.598/الاولربيع:النسختاريخ

(1)

l7):"لةكحا":لمصادرا 1 /)'r،"لهديةاو"،(81آ2/9):"لكشفاو":

.(4/972):"نبروكلماو"،(2/97)
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6918:فلوجلN.692.F.:لحفظارمز223:قملرا

.)1(المعارفعوارف:المخطوطعنوان

محمد.بنعمرالدينشهابحفصابو،هـ(632)_السهروردي:المؤلف

اللهفتحما.وكل..سلطانهالقويشأنهالعظيملهالحمد:المخطوطبداية

...المعارفعوارفالمنحوأجل،وعوارفالكريماللهمنمنحقومعلىتعالى

إلخ.

ورقة.282:لأوراقlعدد

هـ.818/الحجةذيفي،المخروقيعليبنمحمد:الئسخوتاريخالناسخ

7918:فلوجلN.317.F.:الحفظرمز323:الرقم

.)2(الجلالوفوائ!الجمالفوات!:المخطوطعنوان

.الرازيعمربناحمدالديننجمالجنانابوهـ(،618)-الخيوقي:المؤلف

الغير،غوائلوأمننا،الطيرمنطقعلمناالذيلهالحمد:المخطوطبداية

وترضى،تحثلمااللهوفقكحبيبييا.اعلم.حمدا.،السيربعلاماتوبصرنا

إلخ....منهنور:والمريد،الله:المراد

ورقة.34:لأوراقاعدد

هـ.84V/الحجةذو:النسختاريخ

8918:فلوجلN.a892.F.:الحفظرمز432:الرقم

.)3(الحكمفصوص:المخطوطعنوان

)1(

)2(

(r)

:"نبروكلماو"،(2/7711):"لكشفاو"،(2/575):"لةكحا":لمصادرا

.(1/1601):"سركيسو"،(4/137)

:"نبروكلماو"،(2/2921):"لكشفاو"،(1/812):"لةكحا":لمصادرا

(4/663).

:"نبروكلماو"،(2/1621):"لكشفاو"،(3135/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/971):"سركيسو"،(791):"لقنوعاءكتفااو"،(4/183)

fir



بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعى،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

طريقبأحدية،الكلمقلوبعلىالحكممنزلللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الأقدمالمقاممن،الأمم

ورقة.26:لأوراقاعدد

9918:فلوجلN.003.F.:الحفظرمز532:الرقم

.(1(الحكمفصوصشرج:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمودبنداودالدينشرف،هـ(75-1)القيصري:المؤلف

إلخ....الأقدمالأقدسبفيضهالأعيانعينالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة9330:لأوراقاعدد

هـ.888/الأولربيع/51الدينمجدبنسعيدابودرويش:النسخوتاريخالناسخ

0091:فلوجل:الحفظرمز632:الرقم

.(اخرىنسخة).الحكمفصوصشرج:المخطوطعنوان

ورقة.47:لأوراقاعدد

.(هـ4512)سنةفيعثمانبنأفنديابراهيم:النسخوتاربخالناسخ

2091:فلوجلA.142.F..)707(:الحفظرمز327:الرقم

.)2(الفصوصكلماتحلفيالنصوصجواهر:المخطوطعنوان

الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ()-1143النابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

)1(

)2(

.(7538/):"نبروكلماو"،(1/163):"لهديةا":لمصادرا

:"لإيضاحاو"،(1/095):"لهديةاو"،(Zvi/2):"لةكحاا:درلمصاا

2/1):"سركيسو"،(8/192):"نبروكلماو"،(1/083) Arr
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تفصلتوبصفاته،الأعيانثبتتبذاتهالذيالحمدلله:المخطوطبداية

فعلم،الشهودوعلمالفهموعلمالقولعلم:ثلاثةالعلومأن.اعلم..الاكوان

الشهودوعلم،المستدلينللناظرينالفهموعلم،القاصرينللمقلدينالقول

الخ....الذائقينللعارفين

Y:لأوراقاعدد Y r.ورقة

4091:فلوجلA.e168.F..)934(:الحفظرمز832:لرقما

.)1(الصوفيةاصطلاحات:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

ورقة.91:لأوراقاعدد

6091:جلفلوN.303.F.:الحفظرمز932:الرقم

.(2(المغربوشمسالأولياءختممعرفةفيمغربعنقاء:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

روحانيأكتاباالفناقدكنا،الكتابهذامنالغرضتبيين...:المخطوطبداية

فيهتكلمنا،الإنسانيةالمملكةاصلاحفيالإلهيةبالتدبيراتسميناهربانيأوإنشاء

الكونفيظهرمافكل،الكبيرالعالممنمنسوخ،صغيرعالمالإنسانانعلى

الإنسانمضاهاةعلىالاوراقتلكفيأتكلمولم،الاصغرالعينهذافيفهوالأكبر

الخ....للعالم

ورقة.71:الأوراقعدد

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/701):"لكشفاو"،(3235/):"لةكحا":لمصادرا

(4/993).

.(4/638):"نبروكلماو"،(2/7311):،لكشفا":لمصادرا
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7091:فلوجلN.403.F.:لحفظارمز"033:لرقما

.()1والعلومالاسرارأهلةومطالعالنجوممواقع:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،A?(D??)عربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

.سألني..النجوملمواقعالمق!مالقيومالحيالحمدله:المخطوطبداية

والأهلة،الفهيمللطالبمنهافالنجوم،سليمبقلباللهأتىمن،طريقايضاح

إلخ....والعلومالاخلاقبأسرارالمحققالحكيمللرئاني

ورقة.77:الاوراقعدد

في،مكةفي،الذينتاجبنمحمد:النسخوتاريخالئاسخ

هـ.979/رمضان5/

8091:فلوجلN.503.F.:لحفظارمز133:قمالر

.الأسرا)2(المقامالىالإسراكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،هـ(63)طعربيإبن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

شمسهفيهماوأطلعالمظلمليلةمننهارهسلخالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

المسجدإلى،الحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرىالذيالمعتموبدره،المنيرة

إلخ....الأقدموالموقف،الأقصى

ورقة.33:لأوراقاعدد

)1(

)2(

ءلألأءلا-ءا!-

:"نبروكلماو"،(2/0981):"لكشفاو"،(3135/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/081):"سركيسو"،(4/093)

:"نوكلمابرو"،(1/28):"لكشفاو"،(3235/):"لةكحا":لمصادرا

(4/983).
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9091:فلوجلN.603.F.:لحفظارمز332:قملرا

مناللهطريقاهليلزمفيماالمربوطالمحكمالامر:المخطوطعنوان

.)1(الشروط

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحيي،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

نألولالنهتديكناومالهذاهداناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

فيوالمعتبر،دينيةوقرابة،طينيةقرابة،نوعينعلى.والاقربون..اللههدانا

أهليتوارثلا":يقولوسلمعليهاللهصلىالنبيفان،الدينيةالقرابةالشرع

الخ....الطينقرابةتوارثما،الدينفلولا،"ملتين

ورقة.12:الأوراقعدد

-*
ش+!لمءرزؤ+-4:

0191:فلوجلN.803.F.:لحفظارمز333:قملرا

.)2(السلوككيفيةكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

النقلوناصب،ومبدعهالعقللواهبالحمد:المخطوطبداية

إلخ....ومشرعه

.(ب81-أ11):الأوراقعدد

هـ.0011صفر/في،عبديبنمصطفىدرويش:النسخوتاريخالناسخ

)2(

:"نبروكلماو"،(1/861):"لكشفاو"،(3135/):"لةكحا":لمصادرا

(4/493).

.(4/493):"نوكلمابرو"،(3135/):"لةكحا":لمصادرا
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01A1:فلوجلN.903.F.:لحفظارمز433:قمالر

.)1(المسائلعيونعنالاجوبةفيالوسائلكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائياحمد

قاعفرفىجوهزوهوالعقلهذاأوجدلفااللهأناعلمثم:المخطوطبداية

إلخ....مذهبفيمتحيزوغيرمذهبفيمتحيز،بنفسه

94):لأوراقاعدد ' _ hأ).

.هـ(0011)سنةالثانيربيعفيمصطفىدرويش:النسخوتاريخالناسخ

بر-فيءي!!

0191:فلوجل05[3.ع.*:الحفظرمز335:الرقم

ارسلها،عربيبنالدينمحصيالشيخسيدنالحضرةرسالة:المخطوطعنوان

.المهدويمحمدالعزيزعبدالشيخلاصحاب

13)عربيابن:المؤلف A)بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

السلامعليهمالأنبياءإلىنسبأالناسأقرب.العلماء..:المخطوطبداية

إلخ....وباطناظاهراوعلمأوعملاوقولأوفعلاحالاورثوهم

.(ب55-أ43):لأوراقاعدد

0191:فلوجلN.311.F.:الحفظرمز336:الرقم

.النقباءرسالة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

بعد..أما.اصطفىالذينعبادهعلىوسلامالحمدلله:المخطوطبداية

.(4/993):"نبروكلما":درلمصاا(1)
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اجسادفيمكرمةارواحأقطابكانتلماانهالأصفياءاخوانناسرائراللهحفظ

عليهمالعالمفلكمداروجعل،عبادهسائربينمنتعالىاللهاختصهاقد،مطهرة

إلخ....بمنزلةلأنهمأقطاباسموا

.(أ62-أ55):الأولراقعدد

هـ.0011/الاولىجمادى5/:النسختاريخ

!مطء

0191:فلوجلN.703-314.F.:لحفظارمز337:لرقما

.)1(الفائقةالأسعلةعناللائقةالاجوبةكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائياحمد

اعلم...البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليسالذيللهالحمذ:المخطوطبداية

،الصفاتومعرفة،الذاتمعرفة،معارفثلاثعلىتنقسمتعالىبالثهالمعرفةان

الخ....المعارفأشرفالأفعالومعرفة

.(أ73-ا63):لاولراقاعدد

تإ+ت-فيء33-

011:فلوجلN.313.F.:الحفظرمز338:لرقما i

.الفناء)2(كتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(3i)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائياحمد

إلخ....وقضىقدرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

(.vv-أ73):الأولراقعدد

(1)

(2)

كئن--ئن+-ث؟

.(3235/):"لةكحا":لمصادرا

.(4/593):"نبروكلماو"،(3235/):،لةكحا":لمصادرا
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0191:فلوجلN.314.F.:لحفظارمز933:لرقما

.الإحاطيه)1(الدوائرإنشاءكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحصي،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

وخصه،صورتهعلىالإنسانخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

فيعليههيماعلىالأشياءحقائقعرفنيلماسبحانهاللهفان:بعدأما...بسريرته

قالبفيادخلهاأنأردت،واضافاتهانسبهاحقائقعلىكشفاواطلعني،ذواتها

إلخ....الحسيالتشكل

.(IAA-ب78):الأوراقعدد

هـ.0011/الاخرةجمادى9/:النسختاريخ

1191:فلوجلN.938.F.:الحفظرمز043:الرقم

.الأكبر)2(الشيختجلياتشرح:المخطوطعنوان

إسماعيل.طاهرابوالدينشمس،هـ(-646)النوريسودكينابن:المؤلف

مراتببمعرفةاصطفىالذينعبادهعلىمنالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الحالاتجميعفيمنهابصيرةعلىوجعلهمالتجليات

6:الأوراقعدد Y.ورقة

هـ.1411/الثانيربيع/9في،زيادةبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

-Mxt.1.(A).:الحفظرمز143:الرقم I2191:فلوجل

.)3(المالكيهالاسرارمعرفةفيالمكيهالفتوحات:المخطوطعنوان

(1)

)2(

(r)

.(4/193):"نبروكلماو"،(3235/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/212):"يةلهداو"،(1/563):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(2/8321):"لكشفاو"،(3235/):"لةكحا":لمصادرا

015



بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائياحمد

رقة.5:مجلداا2:الأوراقعدد

هـ.ا400رجب//41:الئسختاريخ

1391:قلوجلN.931.F.:الحفظرمز243:الرقم

الاختصاصيةالتجلياتوثمرات،الرحمانيةالنفحات:المخطوطعنوان

.(1(الربانية

.اسحاقبنمحمدالدينصدرالمعاليأبو،هـ(-672)القونوي:المؤلف

كلهاللمقاماتالجامعةالمرتبةبلسانللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....رحمتهمننفحاتدهركمايامفيلربكمإن...والمراتب

ورقة.25:الأوراقعدد

.القونويزادهسراجمحمد:الناسخ

4191:فلوجلN.318.F.:الحفظرمز433:الرقم

.(2(الغيبمفتاح:المخطوطعنوان

.إسحاقبنمحمدالدينصدرالمعاليأبو،هـ(-672)القونوي:المؤلف

تفصيلية،وفروع،اصليةامهاتمنهاالعلومفان:وبعد...:المخطوطبداية

فيهيبحثمافالموضوع،ومسائلومبادىءموضوعامنهاواحدلكلانفيوتشترك

)?(

)2(

.(1/871):"سركيسو"،(691):"لقنوعاكتفاءاو"،(4/083)

:"نبروكلماو"،(2/7691):"لكشفاو"،(3421/):"لةكحا":ردلمصاا

(4/034).

:"نوكلمابرو"،(2/8671):"لكشفاو"،(3321/):"لةكحا":ردلمصاا

(4/824).
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فيكالوجود،لذاتهلهالعارضةوالأمور،اليهالمنسوبةالأحوالوعنحقيقتهعن

الخ....رأيعلىالإلهيالعلم

ورقة.241:لأوراقاعدد

-جميم*-"

5191:فلوجلN.316.F.:الحفظرمز443:الرقم

(.O)الصوفيةاصطلاحات:المخطوطعنوان

بنالرزاقعبدالغنائمأبوالدينكمال،هـ()-073الكاشاني:المؤلف

أحمد.

بالمنالرسميهالعلوممباحثعننجاناالذيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....والإفضال

ورقة.08:لأوراقاعدد

ئر*خضث

1791:فلوجل.326.3.*:الحفظرمز534:الرقم

.والاوائل)2(الأواخرمعرفةفيالكاملالإنسان:المخطوطعنوان

بنابراهيمبنعبدالكريمالدينقطب،هـ()-الجيلي:المؤلف

الكريم.عبد

كانلمافإنة:بعد.أما..اللهاسمبحمدهقاملمنالحمد:المخطوطبداية

الخ....فحواهمناكتسبمابقدرجنسهعلىوفضلهباللهالعلمفيالإنسانكمال

ورقة.142:الأوراقعدد

هـ.0401/الاولىجمادىفيالفارابيعمربنسليم:النسخوتاريخالناسخ

-ئج-صغفي!

)1(

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/701):"لكشفاو"،(2/381):"لةكحا":لمصادرا

.(2/2451):"سركيسو"،(7382/)

:"نبروكلماو"،(1/181):"لكشفاو"،(2/402):"لةكحا":لمصادرا

.(1/827):!سركيسو"،(7842/)

lot



1:فلوجلN.032.F.:لحفظارمز643:لرقما 9 1 A

.)1(القلوبحياة:المخطوطعنوان

بنطورخانبنالباريعبد،هـ(369حيأ)كانالسينوبي:المولف

طورمش.

البخاري.مثلالمجيد..بالقرانهداناالذيالحمدلله:المخطوطبداية

والترغيب،الأعلىوفردوس،الاصولوجامع،العلومواحياء،ومسلم

ومنهاج،الغافلينوتنبيه،والمشارق،والمصابيح،الراغبوعمدة،والترهيب

،الانوارومشكاة،الأبراروحلية،الحقائقوخالصة،الرابحوالمتجر،الذاكرين

وشرعة،الجليسوأنيس،العلماء.وخزينة.والأذكار.،المصابيحومشكاة

منفيهنماا،المذكوراتالكتبهذهمنوالتقطت،شتىكتبومن،الإسلام

الخ....والتراهيبالتراغيبمن،اللطيفةالفوائد

ورقة.394:لأوراقاعدد

الحجة/15/ذوفي،حسنبنبالياحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.8501

0291:فلوجلN.016.F.:لحفظارمز743:قملرا

منالخلوةتنتجهفيما،المرقوموالسر،المصونالجوهر:المخطوطعنوان

.)2(والعلومالاسرار

عليبناحمدبنالوهابعبدالمواهبابو،هـ(739)الشعراني:المولف

.المصريالشاذليالشافعي

الملكاللهالاالةلاانواشهد،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

هذاوضعتفلذلك...الربحضرةعلىالقلبتجمعالخلوةفان...المبينالحق

)1(

)2(

.(1/896):"لكشفاو"،(2/04):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/916):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":لمصادرا

(.YIY/8):"نبروكلماو"،(1/146)

for



الخ....بالاصالةالإخوانمن،نفسهينصحلمنالكتاب

ورقة.841:لأوراقاعدد

،إجازاتوعليها،المؤلفنسخة:النسخوتاريخالناسخ

هـ.959/الأول

15/ربيعفي

1291:فلوجلN.321.F.:لحفظارمز843:لرقما

.)1(المحمديةالعهودبيانفيالقدسيهالانوارمشارق:المخطوطعنوان

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبابو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

الملك،اللهالاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

علىالإخوانتفتيشكثرةمنرأيتهما،تأليفهعلىالباعثوكان...المبينالحق

إلا،دينهأمورمننقصماعلىيفتش،منهمأحدأأرولم،دنياهممننقصما

إلخ....دينهموعلى،عليهمالإيمانيةالغيرةفأخذتنيقليلا

ورقة.923:لأوراقIعدد

/القعدةذو3/:النسختاريخ

2291:فلوجل.*.F.322:الحفظرمز943:الرقم

.الاكابر)2(عقائدبيانفيوالجواهراليواقيت:المخطوطعنوان

علىبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المولف

.المصريالشاذليالشافعي

سيدناعلىواسلمواصلي،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

)1(

(2)

:"لهديةاو"،(2/8761):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":لمصادرا

.(8/952):"نبروكلماو"،(1/146)

:"يةلهداو"،(2/4502):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":لمصادرا

.(1/4311):"سركيسو"،(8/652):"نبروكلماو،،(1/146)
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،وعيانكشفأهلوإما،واستدلالنظرأهلإما:قسمانكلهمالخلق...محمد

إلخ....دائرتهلأهلكتباالطائفتينمنكلألفوقد

ورقة.3"11:لأوراقاعدد

هـ.0701سنة/الاخرةجمادى:النسختاريخ

2391:فلوجلN.323.F.:الحفظرمز035:الرقم

.)1(العارفينطريقرسومإلىالسالكينمدارج:المخطوطعنوان

عليبناحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(739)الشعراني:المولف

.المصريالشاذليالشافعي

سيدناعلىوأسلموأصلي،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

القاصدينالفقراءادابمنصالحةنبذةبيانفيلطيفةرسالةفهذه:وبعد...محمد

إلخ....وجلعزاللهطريق

5:الأوراقعدد r.ورقة

هـ.4411/شوالفي،الشبليالدينسراجبنعمر:النسخوتاريخالناسخ

4291:فلوجلN.327.F.:الحفظرمز135:الرقم

.الافكار)2(ولواقحالاسراركنز:المخطوطعنوان

بنسعيدبنمحمداللهعبدأبو،هـ()-597الصنهاجيشابذابن:المؤلف

عمر.

فالقالرحمنالمنعمالفتاح،الوهابدلهالحمد:المخطوطبداية

أجناسمن،الإلهيةالقدرةابدعتهفيماوالاعتبارالنظركان.ولما..الإصباح

(1)

)2(

:"يةلهداو"،(2/0461):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":درلمصاا

(1/1)U،"2:"نبروكلماو(r 0 / A)،"(1/3311):"سركيسو.

:"يةلهداو"،(51'2/1):"لكشفاو"،(3123/):"لةكحا":درلمصاا

(2/571).
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والحكمالشريفةالمعارفلحصولسببا،المخلوقاتوانواع،الموجودات

إلخ....العزيزة

ورقة.)74:الاوراقعدد

"ءيك*-

2591:فلوجلN.325.F.:الحفظرمز352:الرقم

.)1(الحقائقحدائق:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنمحمدالدينزبن،هـ(666حياكان)الرازي:المؤلف

الحنفي.القادرعبد

رسولهوسنة،تعالىاللهكتابمنجمعتهمختصرفهذا...:المخطوطبداية

الخ....العارفينوكلماتعنهماللهرضيصحابتهواثار،السلامعليه

ورقة.201:لاوراقاعدد

حبهم*جت

1Y'91:فلوجلN.331.F.:الحفظرمز533:الرقم

.)2(الملوكملكالىوالسلوكالسير:المخطوطعنوان

الحنفي.الدينصلاحبنقاسم،هـ(9011)-الخاني:المؤلف

الىالعماءسماءمنذاتهأسراربحكمتهاهبطالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الكليةالطبيعةارض

ورقة.201:لأوراقlعدد

*-ممئنث!

7291:فلوجلN.332.F.:الحفظرمز453:الرقم

.)3(الصوفيةالمهفات:المخطوطعنوان

(1)

)2(

)3(

:"نبروكلماو"،(1/633):"لكشفاو"،(861/'):"لةكحا":لمصادرا

7(r 5 / r).

:"نبروكلماو"،(2/43):"لإيضاحاو"،(2/7101):"لكشفا":لمصادرا

.(2/8341):"سركيسو!،(8832/)

.(2/906):"لإيضاحاو"،(2/921):"لةكحا":لمصادرا
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بناسماعيلبنالرحيمعبد،هـ(1)-232الأماسيزادهعاكف:المؤلف

مصطفى.

هناجمعتها،بالتصوفمتعلقةشريفةفوائدفهذه:وبعد...:المخطوطبداية

بالمهماتوسميتها،وغيرهالتعرفكشرح،المعتبراتمناتفقتماحسب

إلخ....الصولمحتة

ورقة.71:الأوراقعدد

هـ.0221سنة،الكماخيحافظ:النسخوتاريخالناسخ

5822:هيلين.txiM.4,479:الحفظرمز535:الرقم

والتوحيد.المعرفةفيرسالة:المخطوطعنوان

محمد.بنعمرالذينشهاباللهعبدأبو،?(oA'l_)السهروردي:المؤلف

بعضفان:بعدأما...وجوداالأشياءسبقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

العلممنرموزاأمليأنسألنيرغبتهفيوصحتصحبتهليقذمتمن

الخ....المكنون

.(أ431-1131):الأوراقعدد

ئ-!ت؟

9225:هيلين.txiM.1101:الحفظرمز356:الرقم

.)1(الخمريةالميميةشرح:المخطوطعنوان

.المولويالبيراميأحمدبناسماعيل،هـ(01-42)ويالأنقرة:المؤلف

إلخ....مدامةالحبيبذكرعلىشربنا:المخطوطبداية

Ii'j-i .? Lcورفة.33:ق

.هـ(0421)سنةشعبانفيحامدبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

-س-كغمئئ

.(2/3381):"لكشفاو"،(1/853):"لةكحا":لمصادرا(1)

lov



0622:هيلين.txiM.7301:الحفظرمز573:قمالر

معرفةفيالإخلاصمعدنإلىالأكوانفيالغواصبلغة:المخطوطعنوان

.)1(الإنسان

بنمحمدبنعلىبنمحمدالدينمحيى،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائياحمد

أني.اعلموا..اصطفىالذينعبادهعلىوسلالمللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....بعلمأشغلكملمذلكفلأجلليلالكمإلاأردتكمما

.(ب97-أ1):لأوراقاعدد

هـ.1311/جمادى27/فيإسماعيلبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

2261:هيلين.txiM.6701:الحفظرمز358:الرقم

.])2(النفسمحاسبة[فيالقدسروح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحمي،هـ(63)طعربيابن:المولف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

وعلىمحمدسيدناعلىصلاللهم،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

بهتعاملمااولىالنصحفانأخييا:بعداما..كثيرا.تسليمأوسلموصحبهاله

إلخ....مداهنةعلىإلاصحبةاليومدامتماوقل،صديقانبهوتسامر،رفيقان

ورقة.68:لأوراقاعدد

(1)

)2(

:!نبروكلماو"،(1/252):"لكشفاو"،(3135/):"لةكحا":لمصادرا

(4/204).

:،سركيسو"،(691):"لقنوعااكتفاءو"،(4/114):"نبروكلما":لمصادرا

(1/871).
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2622:هيلين.txiM.9121:لحفظارمز953:الرقم

.الأفلاكفيالأرواحعالممنالأملاكتنزل:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

إلخ....نفسهبهوصفبماالإنسانوصفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.611:لأوراقIعدد

سنةشعبانفيخواجةإبراهيمبنسليمانبنقادرغلام:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1278

0أ"ء،"ء"
،،ءما،*،"،

6322:هيلين.txiM.1211:الحفظرمز036:لرقما

.(الكنوز)1ومفاتيحالرموزحل:المخطوطعنوان

أحمد.بنالسلامعبدالدينعز،هـ(67ط)المقدسيغانمابن:المؤلف

ورقة.24:لأوراقاعدد

والنهاية.البدايةمنمبتور:ملاحظات

4226:هيلين.txiM.319:الحفظرمز136:الرقم

الحكم.فصوصشرح:المخطوطعنوان

الطائيالحاتميالجناديمحمدبنمحمودبنسعيدبنالدينمؤيد:المؤلف

.هـ(-.96)

...الصدقمجامعفيوأحمدهاالحقمحامدأحقالحمدحمد:المخطوطبداية

إلخ....الكاملهذامنشاتمنالكلمخصوصفيالحكمفصوصكتابفان:بعداما

ورقة.72Y:لأوراقاعدد

هـ.169/الآخرةجمادى:النسختاريخ

.(4/334):"نبروكلماو"،(1/614):"يضاحلإا":لمصادرا(1)
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5622:هيلين.txiM.1122:الحفظرمز263:لرقما

.الاسراروجامعالانوارقابس:المخطوطعنوان

؟.أحمدبنيوسفالمحاسنأبوالدينجمال،الندرومي:المولف

فان:بعد.اما..الرحمنالعفوالدئانالملكلهالحمد:المخطوطبداية

وتباينطبائعهااختلافحسنعلىفيهاواودعالموجوداتابدعتعالىالباري

إلخ....أنواعها

ورقة.85:الأوراقعدد

يذفي،الشافعيالساحوريعليمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

.هـ/981الحجة

،كاةيإغ

:2266هيلين.txiM.1375:رمزالحفظ:363الرقم

الصوفئة.اصطلاحات:المخطوطعنوان

احمد.بنالرزاقعبدالدينكمال،هـ(-073)الكاشاني:المؤلف

بالمنالرسميةالعلوممباحثمننجاناالذيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....الشائرينمنازلكتابشرحتسويدمنفرغتلمافاني:وبعد،والإفضال

ورقة.46:الأوراقعدد

سنة،الدينعلاءبنمحمدالحاجبنالمؤمنعبد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.747

!ي-فلائحلى

.txiM.1547:الحفظرمز436:الرقم

السائرينمنازلفيالسالكينمدارج:المخطوطعنوان

.(الاول

2267:هيلين

(1(.)النصف

)1(

2/1):!لكشفاو"،(3461/):!لةكحا":لمصادرا A 2 A)،،لهديةاو":

.(6/524):"نوكلمابرو"،(2/851)
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بنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،هـ(-751)الجوزيةقيمابن:المولف

الدمشقي.الزرعيالدينسعدبنأيوب

.ورقات803:لأوراقاعدد

هـ.977/شوالفي،الحريريمحمدبنأحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

يئن-كأ-في

9226:هيلين.txiM.1536:الحفظرمز365:الرقم

.()1الواردات:المخطوطعنوان

إسرائيل.بنمحمودالدينبدر،هـ(-823)سماونةقاضيابن:المؤلف

إلخ....الجهالزعمكماليستالاخرةأمورأناعلم:المخطوطبداية

ورقة.32:لأوراقاعدد

91/القعدةذو:النسختاريخ rr.هـ

كأد*ور-

0227:هيلين.txiM.1243:الحفظرمز366:الرقم

.)2(الدقائقأسراركشففيالحقائق:المخطوطعنوان

مصطفى.بنمحمدالدينمحي،هـ(-819)زادهالديننور:المؤلف

فان:وبعد...الإيمانحقائقبتحقيقحققناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المصطفويةطريقةوبدر،النبويةشريعةشمسألفهاالرسالةهذه

ورقة.001:لأوراقاعدد

كبم!إ-!

1227:فيلين.txiM.9134:الحفظرمز367:الرقم

.(أخرىنسخة)الدقائقأسراركشففيالحقائق:المخطوطعنوان

ورقة.051:لأوراقاعدد

(1)

)2(

.(7853/):"نبروكلماو"،(2/5991):"لكشفا":درلمصاا

.(2/0991):"لكشفا":درلمصاا
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2722:هيلين.txiM.1,4501-3:الحفظرمز683:الرقم

.(1(الدوانيالدينلجلالالزوراءالرسالةعلىشروح:المخطوطعنوان

.الجزريأحمدبنحيدربنإبراهيم،هـ(511-1)الكردي:المؤلف

لفافاني:بعدأما...ذاتهوحدةبجلالالمتوحدللهالحمد:المخطوطبداية

المتونإدراجالمتنألفاظجميعفيهافأدرجت...الحبرعلقهاالتيالحواشيرأيت

الخ....الشروخفي

ورقة.001:الأوراقعدد

2273:هيلين.txiM.1,1167:الحفظرمز936:الرقم

.الحور(2(شواكل:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدؤاني:المؤلف

هياكلكواهلعلىقدرتهاياتراياتنصبمنيا:المخطوطبداية

بحسنيحاكيالنورلهياكلشرحالمتوقدالزكيأيهافهذا:وبعد...الممكنات

الخ.....الجورشواكلدقائقه

ورقة47:لأوراقاعدد

4227:هيلين!لاا.txi.0118:الحفظرمز037:الرقم

.)والدررالجواهر:المخطوطعنوان

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

)1(

)2(

)3(

.(7433/):"نبروكلماو"،(1/32):ألةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(2/7402):"لكشفاو"،(3621/):"لةكحا":لمصادرا

.(7335/):دابروكلمانو"،(2224/)

/)933:"كحالة":المصادر Y)،"1/):"الكشفوl 1A)'،"الهديةو":

.(1/1131):أسركيسو"،(8162/):"بروكلمانو"،(1/146)
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ودررجواهرفهذه:.وبعد..العالمينربالحمدلله:المخطوطبداية

إبراهيمسيديتلميذالبرلسيالخواصعلي.سيدي..شيخيكلاممنالتقطتها

كلفكانت،ملازمةسنينعشرمنها،سنةثلاثيننحوصحبته.وقد..المتبولي

إلخ....بايةتتعلقمنهسمعتهاكلمة

ورقة.138:الأوراقعدد

1/جمادىفي،عمرأحمدبنبنعبدالفتاح:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1171/الآخرة

522:هيلين.txiM.0112:الحفظرمز371:الرفم V

.)1(الصغرىوالدررالجواهر:المخطوطعنوان

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المولف

.المصريالشاذليالشافعي

سيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربالحمددله:المخطوطبداية

كتبفيعليالإخوانقراءةحالسنحتوأجوبةأسـلةفهذه:.وبعد00محمد

الخ....والتصوفوالفقهوالحديثالتفسير

ورقة.96:لأوراقاعدد

العراقياحمدبنالدينشهاببنالدينشمس:النسخوتاريخالناسخ

الأولى/جمادىفي،الشافعي

2276:هيلين.txiM.9601:الحفظرمز372:الرقم

.(Y)[الاكبر[الشيخعلومبيانفيلاحمراالكبريت:المخطوطعنوان

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/816):"لكشفاو"،(2933/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/1311):"سركيسو"،(8/162):"نوكلمابرو"،(1/146)

:،يةلهداو"،(2/2831):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":درلمصاا

.O11"')/1):"سركش!و"،(8/952):"نوكلمابرو"،(1/146)
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عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

محمدسيدناعلىوالتسليموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

كتابيمنانتخبته،نفيسكتابفهذا:وبعد...والمرسلينالأنبياءسائروعلى

إلخ....المكيةالفتوحاتمناختصرتهكنتالذيالقدسيةالأنواربلواقحالمسمى

ورقة.951:لأوراقاعدد

ت؟*"في

9227:هيلين.txiM.7201:الحفظرمز"1v"1:الرتمم

الدين.شهابالشيخوصيةعلىالسالكينمنجي:المخطوطعنوان

؟.محمدبنخليلبنمصطفى:المؤلف

الخ....الإحسانوعميمالبرهانعظيمللهالحمد:المخطوطبداية

_)13:لأوراقاعدد rأ).

5!بوث*ىير

0228:هيلين.txiM.4,1284:الحفظرمز437:الرقم

البلبل.ايها:المخطوطعنوان

مصطفى.بنحقياسماعيلالفداءأبو،هـ(1-137)البروسوي:المؤلف

الفقيرفيقول:وبعد...القلوببلابلأنطقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....البلبلبأيهامسماةرسالةهذه...بروسابلدةنزيلحقياسماعيلالشيخ

.(أ95-أ13):لأوراقاعدد

النسختاريخ

!في؟-ص

2281:هيلينtxiM.1,1586:"ارمز375:الرقم

.)1(البلابلوغناءبابلخمرة:المخطوطعنوان

)1(

:"نوكلمابرو"،(95./1):"لهديةاو"،(2/671):،لةكحا":لمصادرا

/8(00)3.
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الغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،هـ()-1143النابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

بعد:أما...كمالهعلىالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

شعر:...وطناالدمشقينسبأالنابلسي...إسماعيلبنالغنيعبد...فيقول

النوىمكابدةأودتبهاكيداالهوىيدناولتهقدالذيهذا

الخ....

.(اأ-1136):الأوراقعدد

2282:هيلين.txiM.1165:الحفظرمز376:الرقم

.التوحيد(1(بابفتحفيالإقليدتحريك:المخطوطعنوان

31)النابلسي:المؤلف 1 f)الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

الجامعالكونعلىوسلمصلاللهئم،والقوةالعونوبه:المخطوطبداية

إلخ....المحيطهوالاالهلاالله،محمد

ورقة.971:الأوراقعدد

.هـ1311صفر//22:النسختاريخ

م!ء3

2283:هيلين.txiM.1124:الحفظرمز377:الرقم

.(2(والعلومالأسراراهلةومطالعالنجوممواقعكتابشرح:المخطوطعنوان

.الكرديموسىبنالحسنالرحمنعبدابو،هـ(411ط)الباني:المؤلف

)1(

)2(

:"لإيضاحاو"،(1/095):"يةلهداو"،(2/671):"لةكحا":لمصادرا

.(8/692):"نبروكلماو"،(1/532)

.(1/892):"يةلهداوا،(1/495):"لةكحا":درلمصاا
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وبعد...بعدهشيءولا،قبلهشيءولا،وحدهلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....لنفسهبنفسهتجلىمعهشيءولاشيءكل

4:لأوراقاددع RR.ورقة

في،محمدبنأحمدبنالنجاتيإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

11/1/شعبان YVA.هـ

2286:هيلين.txiM.2,0122:الحفظرمز378:الرقم

.()1الحقائقعيون:المخطوطعنوان

عمر.بنداودسليمانأبو،هـ(-733)الشاذليالإسكندري:الالمؤلف

ضعفإليكأشكوإني.اللهم..العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....قوتي

.(بA_9ا91):الأوراقعدد

22:هيلين.txiM.0142:الحفظرمز937:الرقم AV

القدسية.الرياضرسالة:المخطوطعنوان

؟.الحسنيالمكيعليبنمحمد:المؤلف

وروضةالمعانيبحرمنانتهاءبلاالثناءودررالحمدجواهر:المخطوطبداية

إلخ....ولامعبارقالعيانيصفحةعلىالمبانيخضراء

ورقة.03:لأوراقاعدد

ث-؟*

2288:هيلين.txiM.1,0122:الحفظرمز038:الرقم

منظومة.:المخطوطعنوان

؟.الأنصاريأحمدبنشعيب:المؤلف

)1(
.(1/133):داالإيضاخودا،(.117/):"كحالة":المصادر
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:المخطوطبداية

الأنصاريأحمدبنشعيبباريربعفوراجييقول

الخ....

ورقة.16:الأوراقعدد

9228:هيلين.txiM.1377:الحفظرمز381:الرقم

.)1(العطائيةالحكمعلىشرح:المخطوطعنوان

الشافعيإبراهيمبنحجازيبناللهعبد،هـ(-1227)الشرقاوي:المولف

الخلوتي.

سيديباللهالعارفحكمعلىلطيفةتقييداث.هذه.:.المخطوطبداية

الخ....سرهقدساللهعطاءبنأحمد

ورقة.77:لأوراقاعدد

هـ.1256صفر/1/في،الشافعياللهعبدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

0922:هيلين.txiM.5,1284:الحفظرمز382:الرقم

العشقية.القصيدةفيالبرقيهالرسالةشرح:المخطوطعنوان

.أفنديعثمانبنمحمد،هـ(1!27)بازاريالاطة:المؤلف

الأحمر،والكبريت،الأذفروالمسك،الأكبرالشيخقال:المخطوطبداية

الأطهر:سرهقدس

طلسمالأشياءجوهرمنلناوجسمروخأمرهمنلنا

الخ....

.(ب66_ب61):الأوراقعدد

)1(

:"نبروكلماو"،(1/884):"يةلهداو"،(2/432):"لةكحا":لمصادرا

.(271):"القنوعاكتفاء9و،(01/93)
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9922:هيلين.txiM.5,866:الحفظرمز383:قمالر

اخوانهكافة|لىعليأبوالرئيسالشيخكتبهارسالة:المخطوطعنوان

وأصدقائه.

بناللهعبدبنالحسينعليابو،هـ(42ط)سيناابنالرئيسالشيخ:المؤلف

.البخاريالبلخيالحسن

اللهألقىماقدرسمعهمنلييهبأنفيإخوانيمنلأحدهل:المخطوطبداية

الخ....أشجانيمنطرفا

.(ب56-أ06):الاوراقعدد

9242:هيلين.txiM.6,0143:الحفظرمز438:الرقم

.الأبدال)1(ووجودالخضرحياةعلىالدالالقول:المخطوطعنوان

.هـ(1-070)الحنفيالروميمصطفىبننوح:المؤلف

بعد:.أما..الهدىمصباحالعلمجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخضرعن...سألنيقدالإخوانبعضإن...الحنفيمصطفىبننوح...فيقول

إلخ....السلامعليه

.(ب65-أ38):الأوراقعدد

)1(

:"نبروكلماو"،(2/842):"لإيضاحاو"،(4/24):"لةكحا":لمصادرا

(8/361).
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وعلومهاالعربيةاللغة

07:فلوجلA.91.F..)2(:لحفظارمز538:لرقما

.(الذالباب،الثانيالجزء)،(1(اللغةفيالصحاحكتاب:المخطوطعنوان

.حمادبناسماعيلنصرأبو،هـ(-393)الجوهري:المولف

فصل،باللهالاتوفيقيوما،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

الخ....العين

فيالصحاحكتابمنالأصلمنالثالثالجزءاخرهذا:المخطوطنهاية

،النحويالهرويمحمدبنعليبنمحمدبخطمنهالمنقولالأصلوهذا،اللغة

بنمحمدابو،دمشقبمحروسةتعالىاللهرحمةالىالفقيرالعبدكتبهاللهرحمه

مئة.وخمسوتسعينتسعسنةفيالمتطببعليبنعيسى

ورقة.192:الأوراقعدد

يرءيه!؟؟

8:فلوجلA.02.F..)3(:الحفظرمز386:الرقم

.(الطاءباب،الثالثالجزء).اللغةفيالصحاحكتاب:المخطوطعنوان

ورقة.12f:لأوراقاعدد

كلش**

97:فلوجلA.71.F..)4(:الحفظرمز387:الرقم

.(اللامباب،الرابعالجزء).اللغةفيالصحاحكتاب:المخطوطعنوان

ورقة.423:الأوراقعدد

(1)

:"نبروكلماو"،(1/1701):"لكشفاو"،(1/263):"لةكحا":لمصادرا

.(1/327):!سركيسو)،(223):"لقنوعاءكتفااو"،(1/095)
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58:فلوجلA.143.F..)207(:لحفظارمز388:لرقما

.)1(البلاغةأساس:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(53ط)الزمخشري:المؤلف

كلبهصدرماوأفضل،كلامكلأمامبهمنطوق.خير..:المخطوطبداية

إلخ....الكريمكتابهفيبهيمدحبماومدحهاللهحمد،كتاب

ورقة.537:الأوراقعدد

هـ.1841/الحجةذو21/:النسختاريخ

04.7.:الحفظرمز938:الرقم x98:فلوجل

.)2(الكليات:المخطوطعنوان

الحسيني.موسىبنأيوبالبقاءأبو،هـ(01-49)الكفوي:المؤلف

كلبهمصدروأفضل،مقالكلأمامبهمنطوقخير...:المخطوطبداية

إلخ....حاليكلفيكتاب

ورقة.045:الأوراقعدد

هـ.2911/رمضانفي،حسينبنخليل:النسخوتاريخالناسخ

يم؟ءفي*+

1232:هيلين.txiM.5801:الحفظرمز093:الرقم

.الكليات:المخطوطعنوان

1)_الكفوي:المؤلف 0 9 f)الحسيني.موسىبنايوبالبقاءأبو،هـ

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/47):"لكشفاو"،(3228/):"لةكحا":درلمصاا

،(335):"لقنوعاءاكتفاو"،(3332/):"نبروكلماو"،(2/204)

.(1/739):"سركيسو"

4/)):"لةكحا":درلمصاا ( A)،"لهديةاو"،(2/083):"يضاحلإاو":

(1/9'r)،"(033):"لقنوعاءاكتفاو"،(9/844):"نبروكلماو،

.(1/492):"سركيسو"
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فيكتابكلبهمصدروأفضل،مقالكلأمامبهمنطوقخير:المخطوطبداية

إلخ....العمائمبيونيطت،التمائمعنياميطتمنذ:وبعد...حالكل

ورقة.044:الأوراقعدد

سنة،القسطمونيمحمدأحمدبنحافظالحاج:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1012

132:فلوجلN.42.F.:لحفظارمزx"19:لرقما

.)1(العربيهوسراللغةفقه:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(42ط)الثعالبي:المؤلف

اسماعيل.

...منصورأبوجعلهارسالة،العونأستمدالكونممدمن:المخطوطبداية

الخ....العربيةوسراللغةفقهلكتابمقدمة،النيسابوريالثعالبي

11:لأوراقاعدد r.ورقة

21/القعدةذيفي،الأسكداريصالح:النسخوتاريخالناسخ 1 V.هـ

6242:هيلين.txiM.1181:الحفظرمز293:الرقم

.)2(المعربترتيبفيالمغرب:المخطوطعنوان

بنعبدالسيدالمكارمأبوالدينناصر،هـ()-061المطرزي:المؤلف

علي.

سبقمافهذا:وبعد...الطولجزيلخولانعلىواحمده:المخطوطبداية

)?(

)2(

:"لهديةاو"،(2/8821):"لكشفاو"،(2/123):"لةكحا":لمصادرا

،(272):"لقنوعاءاكتفاو"،(291/)":"نبروكلماو"،(1/526)

.(1/856):"سركيسو"

:"يةلهداو"،(2/7471):"لكشفاو"،f(9/):"لةكحا":درلمصاا

4)2:"نوكلمابرو"،(2/884) 9 / r).
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حروفعلىوترتيبهوتنميقهبالمعربالمترجممصنفيتهذيبمنالوعدبه

إلخ....المعجم

ورقة.925:الأوراقعدد

في،الدمشقيالقاسمابيبنمحمودبنالقاسمابو:النسخوتاريخالناسخ

هـ.626/القعدةذي/17

ث!!؟،-بر

2463:هيلين.txiM.1265:الحفظرمز393:الرقم

.)1(المحيطالقاموس:المخطوطعنوان

.يعقوببنمحمدالطاهرابو،(ten-17)اباديالفيروز:المؤلف

للعلم.فان..البواديفيباللغىالبلغاءمنطقللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....رياضا

ورقة.051:الأوراقعدد

في،الجاليبوليخليفةصفربنعبدالرحمن:النسخوتاريخالناسخ

.هـ16/صفر/1201

-بهؤ*-يؤش

2464:هيلين.txiM.1531:رمزالحفظ493:الرقم

.)2(اللغةفيالاسماءمصرحة:المخطوطعنوان

.هـ(886حياكان)جلبيمولىيوسفأبيبناللهلطف:المؤلف

.وبعد:..باللغاتالمنطقحمدبالثباتاللهلطفمنان:المخطوطبداية

الخ....رتبتهاالأدبوحديقةالاربمجلةفهذه

ورقة.021:لأوراقاعدد

)1(

)2(

:"يةلهداو"،(1/6031):"لكشفاو"،(3677/):!لةكحا":لمصادرا

،(523):"لقنوعاءاكتفاو"،(74.1/):"نبروكلماو"،(2/081)

.(2/0741):"سركيسو"

.(2/494):!لإيضاحاو"،(2/667):"لةكحا!:لمصادرا

Wl



68:فلوجلN.16.F.:لحفظارمز593:لرقما

اللغةإلى).(1(الأدبمقدمةترجمةفيالأربأقصى:المخطوطعنوان

.(التركية

الكوزالدينخيربنأحمد،هـ(-0112)أفندياسحاقخواجة:المؤلف

.لحصاري

أتقنوماأسماءكأحسنمااللهمسبحانكسبحانك:المخطوطبداية

إلخ....أفعالك

ورقة.347:الاوراقعدد

-إ؟!!

7:فلوجلN.17.F.:الحفظرمز693:الرقم

.(2(اللغةفيالكفايةكتاب:المخطوطعموان

بناسماعيلبنابراهيم،هـ(006قبلتوفي)الأجدابيابن:المولف

أحمد.

الخ....العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.62:الأوراقعدد

88:فلوجلA.354.F..)484(:الحفظرمز793:قمالر

.(3(المتحفظكفايةنظمفيالمتلفظنعمة:المخطوطعنوان

بنأحمدبنمحمدالدينجلالاللهعبدأبو،هـ(-007)الطبري:المؤلف

محمد.بنبكرأبيبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

:"لهديةاو"،(2/8971):"لكشفاو"،(1/631):"لةكحا":لمصادرا

(1/861).

:"بروكلمانو"،(1/01):"لهديةاو"،(1/41):"لةكحا":درلمصاا

.(1/38):"سركيسو"،(Y'81):"لقنوعااكتفاءو"،('354/)

.(2/1711):"لكشفاو"،(367/):"لةكحا":لمصادرا
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شعر::المخطوطبداية

العربلسانالفضلوموحالادبمعزللهالحمد

ورقة.04:الأوراقعدد

39:فلوجل.txM.658:الحفظرمز793:الرقم

.(المصادر(1:المخطوطعنوان

الحسين.بناحمدبنالحسيناللهعبدأبو،هـ(-486)الزوزني:المؤلف

نعمائهوسوابغ،افوإجأالمتسابقةالائهسوابغعلىللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ.....أزواجاالمتلاحقة

31:الأوراقعدد Y.ورقة

هـ.858رجب/25/في،طرميشبنخليل:النسخوتارفيالناسخ

48:فلوجلN.18.F.:الحفظرمز893:الرقم

.البلغاء(2(وإشاراتالادباءكنايات:المخطوطعنوان

محمد.بناحمدالعباسابو،هـ(-482)الجرجاني:المؤلف

إلخ....الكمالبصفاتتفردالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ5A-أ1):الأوراقعدد

48:فلوجلN.91.F.:الحفظرمز993:الرقم

.(3(والتعريضالكنايةكتاب:المخطوطعنوان

1;)

;r)

()r

:"لهديةاو"،(1/471):"لكشفاو"،(1/106):"لةكحا":درلمصاا

.(3112/):"نوكلمابرو"،(1/013)

،(1/08):"يةلهداو"،(2/1151):"لكشفاو"،(1/142):"لةكحا":لمصادرا

.(1/776):"سركيسو"

:"يةلهداو"،(2/3541):"لكشفاو"،(2/123):"لةكحا":لمصادرا

.(1/856):"سركيسو"،(3391/):،نبروكلماو"،(1/526)

Vi(



بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(42ط)الثعالبي:المولف

إسماعيل.

سيدناعلىتعالىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

.إلخ..محمد.

.(بأ-98118):الأوراقعدد

A..035.F.04(.):الحفظرمز004:الرقم d147:فلوجل

.النحو(1(في]المئةاالعوامل:المخطوطعنوان

محمد.بنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرابوهـ(،)-471الجرجاني:المولف

النحوفيالعواملفان:وبعد...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ0...القاهرعبدالشيخالفهماعلى

ورقة.21:لأوراقاعدد

941:فلوجلA.e221.F..)93(:الحفظرمز104:قمالر

.(2(عاملةمئةشرحفيكاملةمئة:المخطوطعنوان

عثمانبنالكريمعبدبنابراهيم،هـ(087حوالي)-الطوسي:المولف

بابا.بحاجيالمعروفالرومي

والهمحمدعلىوالصلاة،العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....أجمعين

ورقة.08:الأوراقعدد

ث؟:فيفي

1;)

)2(

:"نبروكلماو"،(2/9711):"لكشفاو"،(2/102):"لةكحا":لمصادرا

.(1/186):"سركيسو"،(3302/)

.(2/9711):"لكشفاو"،(1/38):"لةكحا":لمصادرا

Wo



153:فلوجلN.28.F.:لحفظارمز204:لرقما

.()1الخواصأوهامفيالغواصدرة:المخطوطعنوان

محمد.بنعليبنالقاسممحمدابو،هـ(516-)الحريري:المولف

الحريري...الشيخقال...والصلاةالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....العوارفبوظائفعمالذياللهحمدبعداما:البصري

ورقة.001:لاوراقاعدد

هـ.1781سنة:النسختاريخ

451:فلوجلA.321F..)44(:لحفظارمز304:الرقم

.)2(الإعرابصنعةفيالمفصل:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(-538)الزمخشري:المؤلف

الخ...العربيهعلماءمنجعلنيأنعلىأحمدالله:المخطوطبداية

ورقة.781:لأوراقاعدد

ء!*
!،ءلأ.،*لأس

4442:هيلين.079."*1!لا:لحفظارمز404:لرقما

النحو.فيالمفصل:المخطوطعنوان

5-)الزمخشري:المولف r A)محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ

إلخ....العربيةعلماءمنجعلنيأنعلىأحمدالله...:المخطوطبداية

(1)

)2(

:انبروكلماو"،(1/147):"لكشفاو"،(2/546):"لةكحا":درلمصاا

.(1/847):،سركيسو"،(251/')

:"يةلهداو"،(2/4771):،لكشفاو"،(3228/):"لةكحا":درلمصاا

،(003):،لقنوعاءاكتفاو"،(3722/):"بروكلمانو"،(2/204)

.°(1/5y):اسركيسو"
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ورقة.611:لأوراقاعدد

هـ.676/شعبان1/2:النسختاريخ

166:فلوجلA.037.F..)941(:الحفظرمر504:الرقم

شرح).)1(المصباحديباجةشرحفيالإعرابخلاصة:المخطوطعنوان

.(ممزوج

عثمانبنالكريمعبدبنابراهيم،هـ(087حوالي-)الطوسي:المؤلف

بابا.بحاجيالمعروفالرومي

والأرضالسماواتفاطر،الإنعاموليللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والأنام

7:لأوراقاعدد A.ورقة

هـ.9601/الاولربيعفي،حسينبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

يرشيرأ؟!إ-

183:فلوجل.txM.291:الحفظرمز604:الرقم

.)2(الإعرابلباب:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبنمحمدالدينتاج،هـ(-684)الإسفراييني:المولف

وتلاحقت،أياديهكعوبمنتناسقتماعلىاللهاحمد:المخطوطبداية

الخ....وتواليهروادفهإحسانهبهوادي

ورقة.461:لأوراقIعدد

هـ.1311/الأولىجمادى18/:النسختاريخ

)1(

)2(

.(3642/):"نبروكلماو"،(1/717):"لكشفا":لمصادرا

.(1/5451):"لكشفاو"،(026/'):"لةكحا":لمصادرا

177



A..293.F.421().:لحفظارمز704:لرقما ab1:فلوجل AA

.(1(الإعرابقواعدعنالإعراب:المخطوطعنوان

بنيوسفبناللهعبدالدينجمال،هـ(-761)الانصاريهشامابن:المؤلف

الله.عبدبنأحمد

هشامابنالدينجمالالعلامةالعاملالعالمالإمامالشيخقال:المخطوطبداية

إلخ....الإعرابقواعدفيجليلةفوائدهذه:ببركتهالمسلميناللهنفع

ورقة.12:لأوراقاعدد

-لأبز"كا3!

.المصباحديباجةلإعراباوراق:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

أما:،بعدأما:المصنفقال:المخطوطبداية

إلخ....الشرط

ورقة.03:الأوراقعدد

لمعنىمتضمنةكلمة

3442:هيلين.txiM.2,6601:الحفظرمز804:الرقم

.(منظومة).(2(الادابوسبحةالإعرابملحة:المخطوطعنوان

`)51الحريري:المؤلف L)محمد.بنعليبنالقاسممحمدأبو،هـ

:المخطوطبداية

الحولالشديدالطولذيبحمدالقولافتتاحبعدمنأقول

.(ب38-أ18):الأوراقعدد

)1(

;r)

:"لهديةاو"،(1/421):"لكشفاو"،r(2/50):"لةكحا":درلمصاا

.(013):"لقنوعااكتفاءو"،(6/97):"نوكلمابرو"،(1/564)

2/1):"لكشفاو"،(2/546):"لةكحا":لمصادرا 8 1 V)،"نوكلمابرو":

.(1/057):"سركيسو"،(3351/)
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0642:هيلين.txiM.8015:لحفظارمز904:لرقما

.)1(الإعرابقواعدشرحفيالإعرابتوضيح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنإسماعيلبنمحمود،(هـR-15)الخرتبرتي:المولف

بعد:أما...الإسلامكلمةمحمدبدولةرفعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....النحوفيالقواعدكتابكانلما...فيقول

ورقة.33:الأوراقعدد

39:النسختاريخ i.هـ

155:فلوجل.txM.253:الحفظرمز014:الرقم

.)2(الحقائقعلامةرسالةشرحفيالدقائقحدائق:المخطوطعنوان

؟.اللهسعدالدينسعد،البردعي:المولف

إلخ....الائكعلىيحمدكبمننتشبهاننريدإنااللهم:المخطوطبداية

ورقة.017:لأوراقاعدد

هـ.679سنة:النسختاريخ

156:فلوجلA.b221.F..)93(:الحفظرمز114:الرقم

.)3(للزمخشريالانموذجشرح:المخطوطعنوان

tee-6)الأردبيليزادهغني:المولف 01)r،شمسبنمحمدالدينجمال

الرومي.الغنيعبدالدين

إلخ....البيانمصباحالعربيهجعلالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

)1(

)2(

(r)

.(1/421):"لكشفاو"،(3997/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/593):"لإيضاجاو"،(1/276):"لكشفا":درلمصاا

1)4:"لةكحا":لمصادرا v / r)،"(1/581):"لكشفاو.
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.ورقة.84:لأوراقاعدد

هـ.ا350:النسختاريخ

-*غيم+ص

157:فلوجل.txM.254:الحفظرمز124:الرقم

.(ثانيةنسخة).للزمخشريالانموذجشرح:المخطوطعنوان

ورقة.24:لأوراقاعدد

-كئن*-!ش

158:!لوجل.ول.F.412.)042(:الحفظرمز4"11:الرقم

.(ثالثةنسخة).للزمخشريالانموذجشرح:المخطوطعنوان

ورفة.64:لأوراقاعدد

فيث+*+

915:للوجلA.c035.F..)04(:الحفظرمز414:الرقم

.النحو)1(فيالمصباح:المخطوطعنوان

عبدالسيدبنالمكارمأبوالدينناصر،هـ()-061المطرزي:المؤلف

علي.

،الكلامفيالنحوجاعل،الإنعامذياللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

الخ....الطعامفيكالملح

ورقة.32:الاوراقعدد

061:فلوجلA.c337.F..)41(:الحفظرمز514:الرقم

.(ثانيةنسخة).النحوفيالمصباح:المخطوطعنوان

ورقة.?5:الأوراقعدد

)1(

2/11):"لةكحا":لمصادرا o)،"لكشفاو":

.(3342/):"نوكلمابرو"،(2/884)

018

:(لهديةاو"،(28071/)



1I1:فلوجلA.941.F..)24(:لحفظارمز614:الرقم

.(ثالثةنسخة).النحوفيالمصباج:المخطوطعنوان1-

.(ب28-ب2):لأوراقاعدد

النحو.فيالعوامل:المخطوطعنوان2-

بنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرأبو،هـ(iV)-1الجرجاني:المؤلف

محمد.

.(اأ-YA38):الأوراقعدد

162:فلوجل.txM.472:الحفظرمز174:الرقم

.(رابعةنسخة).النحوفيالمصباج:المخطوطعنوان

ورقة.42:لأوراقاعدد

-كليمظ؟يز

4:الرقم 1 Aالحفظرمز:txM.007.163:فلوجل

.(خامسةنسخة).النحوفيالمصباج:المخطوطعنوان

ورقة.06:لأوراقاعدد

*يرئر:؟ةقي

164:فلوجلA.226.F..)45(:الحفظرمز914:الرقم

.المصباج)1(شرجفيالضوء:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبنمحمدالدينتاج،هـ(-684)الإسفراييني:المولف

أما:-اللهرحمهالمطرزيالمكارمابوالدينناصرالإمامقال:المخطوطبداية

الخ....الشرطمعنىفيهاكلمة:أما.اللهحمدبعد

2I:لأوراقاعدد r.ورقة

:"نبروكلماو"،(2/8071):"لكشفاو"،(3026/):"لةكحا":لمصادرا)1(

(/3442).
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516:فلوجل.txM.073:لحفظارمز024:لرقما

.)1(المصباحشرحفيالافتتاح:المخطوطعنوان

الدين.علاءبنباشاحسن،هـ(201-5)الأسود.المؤلف

الترابمنوخلق،الفرقانالسماءمنأنزل!الذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الإنسان

ورقة.161:الأوراقعدد

هـ.4201/محرم8/في،استرغونيقوردبنأحمد:السمخوتاريخالناسخ

071:فلوجلA.a035.F..)45(:لحفظارمز124:لرقما

.النحو)2(فيالكافية:المخطوطعنوان

بنعمربنعثمانعمروأبوالدينجمال!،هـ(L`)64الحاجبابن:المؤلف

بكر.أبي

ورقة.55:الأوراقعدد

A..)41(:الحفظرمز224:الرقم b037.F

.(ثانيةنسخة).الئحوفيالكافية:المخطوطعنوان

ورقة.61:لأوراقاعدد

!،ءح*م!س

171:فلوجل

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(2/8.71):"لكشفاو"،(1/465):"لةكحا":لمصادرا

.(3542/):"نوكلمابرو"،(1/872)

:"يةلهداو"،(2/0371):"لكشفاو"،(2/663):"لةكحا":لمصادرا

،(503):"لقنوعاءكتفااو"،(703/'):"نوكلمابرو"،(1/456)

.(1/27):"سركيسو"
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271:فلوجل.txM.092:لحفظارمز324:لرقما

.(ثالثةنسخة).الثحوفيالكافية:المخطوطعنوانا-

4-أ1):الأوراقعدد Vب).

.(الأسرار)1إظهار:المخطوطعنوان2-

الحنفي.الروميعليبيربنمحمدالدينتقي،هـ(89-ا)البركوي:المولف

الهوعلىمحمدعلىوالصلاة،العالمينرل!للهالحمد:المخطوطبداية

ثلاثةوهو،الاحتياجأشذمعربكلإليهيحتاجفيمارسالةفهذه:وبعد،أجمعين

ثلاثةعلىترتيبهافوجب،الإعراب:أي،والعملوالمعمولالعامل:اشياء

الخ....ابواب

.(ب29-أ47):الاوراقعدد

.)2(الجديدةالعوامل:المخطوطعنوان3-

الحنفي.الروميعليبيربنمحمدالدينتقي،هـ(89-ا)البركوي:المولف

والهمحمدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....اجمعين

.(ا001-أ29):الأوراقعدد

386:فلوجلA.151.F..)348(:الحفظرمز424:الرقم

.الامالي)3(:المخطوطعنوان

)1(

)2(

(r)

:"نوكلمابرو"،(1/711):"لكشفاو"،(3671/):"لةكحا":لمصادرا

(9/438).

.(9/638):"نوكلمابرو"،(3671/):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/261):"لكشفاو"،(2/663):"لةكحا":درلمصاا

.(3923/):"نوكلمابرو"،(1/456)
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بنعمربنعثمانعمروابوالدينجمال،هـ(-646)الحاجبابن:المؤلف

بكر.أبي

13:الأوراقعدد f.ورقة

ءبم3!م

174:فلوجلA.421.F.415(.):الحفظرمز425:الرقم

.(1(الكافيةشرحفيالوافية:المخطوطعنوان

شرفبنمحمدبنالحسنالدينركن،هـ(-715)الإستراباذي:المؤلف

الحسيني.شاه

بمطالعةغرقحمدجلالهعظمةعلىاللهأحمد:المخطوطبداية

الخ....جماله

.ورقات021:الأوراقعدد

4:الرقم l"1الحفظرمز:txM.251.175:فلوجل

.(ثانيةنسخة).الكافيةشرحفيالوافية:المخطوطعنوان

ورقة.781:لأوراقاعدد

617:فلوجلA.292.F..)416(:الحفظرمز724:الرقم

.الضيالية(2(الفوائد:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدبنالرحمنعبدالديننور،هـ(98ط)الجامي:المؤلف

الخ....وأصحابهوالهنبيهعلىوالصلاةلوليهالحمد:المخطوطبداية

)1(

(2)

:"لهديةاو،،(2/0371):"لكشفاو"،(1/865):"لةكحا":لمصادرا

.(3013/):"نبروكلماو"،(1/832)

:"يةلهداو"،(2/2371):"لكشفاو"،(VV/2):"لةكحا":درلمصاا

.(7/752):"نبروكلماو،،(1/435)

W



إلىالسوادمنالشرحهذالنقلالانتهاضكدمناستراحقد:المخطوطنهاية

منعشرالحاديالسبتضحوةفي،الجاميالرحمنعبدالفقيرالعبد،البياض

هـ.798سنةشهورسلكفيرمضان

ورقة.682:لأوراقاعدد

.هـ(798)سنةفيالمؤلفبخط:النسخوتاريخالناسخ

-صئجكأ

177:فلوجلA.226.F.417(.):الحفظرمز428:الرقم

.الضيائية)1(الفوائدعلىحاشية:المخطوطعنوان

محمد.بنابراهيمالدينعصامهـ(،59)-1الإسفرايينيعربشاهابن:المؤلف

لجامعسامعأويا،محامدكممالكلسالكهاديأ.يا..:المخطوطبداية

الخ...مسائل

1:الأوراقعدد r f.ورقة

178:فلوجلA.936.F.ر(3.):الحفظرمز942:الرقم

.)2(الكافيةشرحفيالوافيةأوفى:المخطوطعنوان

عثمانبنالكريمعبدبنإبراهيم،هـ(087حوالي-)الطوسي:المؤلف

بابا.بحاجيالمعروفالرومي

والهمحمدنبئهعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....بعداما،اجمعين

ورقة.09:الأوراقعدد

هـ.449سنة/محرم:النسختاريخ

)1(

(2)

:"لهديةاو"،(2/2371):"لكشفاو"،(1/67):"لةكحا!:درلمصاا

.(3513/):"نبروكلماو"،(1/62)

:"نبروكلماو"،(1/202):"لكشفاو"،(1/83):"لةكحا":لمصادرا

(/3282).
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01:فلوجل*068.7.:لحفظارمز034:لرقما A

.)1(المصنفلابنالنحوفيالالفيةشرج:المخطوطعنوان

بنمحمداللهعبدابو،هـ()-686الطائيمالكابنالدينبدر:المؤلف

الله.عبدبنمحمد

منأسبغماعلىالمحامدمنلهبماسبحانهاللهحمدبعداما:المخطوطبداية

إلخ....والعوائدالبوادينعمه

ورقة.251:لأوراقاعدد

هـ.9801/الاولىجمادى17/:النسختاريخ

11:فلوجل.txM.135:الحفظرمز143:الرقم A

.)2(مالكابنألفيهإلىالمسالكاوضح:المخطوطعنوان

بنيوسفبناللهعبدالدينجمال،هـ(-761)الانصاريهشامابن:المؤلف

الله.عبدبناحمد

،عصرهوفريد،دهرهوحيد،العلامةالإمامالشيخقال:المخطوطبداية

بعدأما:عليهتعالىاللهرحمةهشامبنيوسفالدينجمالبناللهعبدمحمدابو

إلخ....وملهمهالحمدمستحقاللهحمد

.ورقات801:لأوراق1عدد

هـ.429/الاخرةجمادى2/:النسختاريخ

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(1/151):"لكشفاو"،(3556/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/532):،سركيسو"،(3782/)

1/41):"لكشفاو"،('2/50):"لةكحا":درلمصاا o)،"لهديةاو":

:"لقنوعاءكتفااو"،(6/88و)،(3082/):"نبروكلماو"،(1/564)

(303).
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218:فلوجلA.177.F..)413(:لحفظارمزtry:لرقما

.(ثانيةنسخة).مالكابنالفيهالىالمسالكاوضح:المخطوط1-عنوان

ورقة.661:لأوراقاعدد

هـ.049/القعدةذو7/في،البغويالفضلابيبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

.)1(الحاجبابنشافيةشرح:المخطوط2-عنوان

الحسن.بناحمدالمكارمأبوالدينفخر،هـ(74!لأ)الجاربردي:المؤلف

غيرهالحقيقةفيوليس،والجودالخيربيدهمن.يا.:.المخطوطبداية

الخ....بموجود

ورقة.912:الأوراقعدد

العرفي،الواحدعبدبنمحمدبنالفضلأبيبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.149/الاخرةجمادى25/في

1542:هيلين.txiM.888:الحفظرمز"1i"1:الرقم

.)2(الالفيةشرح:المخطوطعنوان

الرحمن.عبدبناللهعبدمحمدأبوالدينبهاء،هـ(76)طعقيلابن:المؤلف

:المخطوطبداية

مالكخيراللهربيأحمد:مالكابنهومحمدقال

الخ....منهيتألفوماالكلام...

)1(

)2(

:"لهديةاو"،(2/1201):"لكشفاو"،(1/421):"لةكحا":لمصادرا

.(3423/):"نبروكلماو"،(1/801)

:"لفنوعااكتفاءو"،(1/251):"لكشفاو"،(2/152):"لةكحا!:لمصادرا

(203).
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ورقة.313:وراقلأاعدد

هـ.0161/الأولىجمادىفي،الصابىءأطردعلي:النسخوتاريخالناسخ

2452:هيلين.txiM.088:الحفظرمز434:الرقم

.)1(اللبيبمغنيعلىالكلامفيالغريبتحفة:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،هـ(-827)الدماميني:المولف

القرشي.عمر

أما...الحسنةالاياديالعربلسانمنمنحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

المخزوميبكرأبيبنمحمدالغنيالمولىإلىالفقيرالعبدفيقول:بعد

الخ....والجبلالسهلفيسارالذيالمعلوممنإن...الدماميني

ورقة.153:لأوراقاعدد

هـ.6901رجب/في،الكربلائيالحسينبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

2453:هيلين.txiM.881:الحفظرمز435:الرقم

.])2(هشامابنمغني[علىالكلاممنالمنصف:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنأحمدالدينتقي،(-.AAVY-)الشمني:المؤلف

فقد...وبالإعجازالمعارضةبعدمكتابهخصقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الاعاريبكتبعناللبيبلمغنياقرائيعندنظرت

ورقة.37.:لأوراقاعدد

هـ.9011/محرم1/في،وريشانالحاجبنهلال:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

،(22571/):"لكشفاو"،(3071/):"لةكحا،:لمصادرا

.(1/088):"سركيسو"،(6/77):"نبروكلماو،،(2/581)

،(2/2571):"لكشفاداو،(1/292):"لةكحا":لمصادرا

.(1/3411):"سركيس"و،(6/77):"نبروكلماو"،(1/331)
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481:فلوجلA.a221.F..)93(:لحفظارمز634:لرقما

.الاجروميه)1(المقدمة:المخطوطعنوان

الصنهاجيداودمحمدبنمحمدبن،_(VYY"_)اجرمابن:المؤلف

الفاسي.

...الآجرميالإمامالشيخالفهماعلىالنحوفيكتابهذا:المخطوطبداية

بابنالشهير،الصنهاجيداودبنمحمداللهعبدأبوالنحويالاستاذالفقيهالشيخقال

وفعلاسم:ثلاثةوأقسامه،بالوضعالمفيدالمركباللفظهوالكلام:آجرم

|لخ....وحرف

.ورقاتf:الاوراقعدد

-سلإ+مجم

185:فلوجلA.f221.F..)93(:الحفظرمر437:الرقم

.(أخرىنسخة).الآجروميةالمقدمة:المخطوطعنوان

.ورقات9:لأوراقاعدد

هـ.3501سنة،كوزبيكقرةمدرسةفيخليفةمحرم:النسخوتاريخالناسخ

186:فلوجلA.a237.F..)412(:الحفظرمز438:الرقم

.(ممزوجشرح).الاجرومية)2(بشرحالأمنيةمعطيفتح:المخطوطعنوان

التونسيعمربناسماعيلبنبكرأبو،هـ(101)طالشنواني:المؤلف

المولد.المصري،الأصل

بقدرتهمفعولشيءوكل،يختارلماالفاعللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....و|رادته

)1(

(r)

اكتفاءو!،(2/6971):"لكشفاو"،(3146/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/52):"سركيسو"،(4.3):"القنوع

:"لهديةاو!،(2/7971):"لكشفاو"،(1/634):"لةكحا":لمصادرا

2)5:"نبروكلماو"،(1/932) / A).
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ورقة.281:وراقلأادعد

هـ.3301رجب/0/2بتاريخ،الزرقانيمحمد:النسخوتاريخالناسخ

،لأ،!*
-*لاكأء!.شء*،-

102:فلوجلA.c237.F.)412(.:لحفظارمز934:لرقما

الدينلسعدالشرح).للزنجانيالتصريفشرحعلىحاشية:المخطوطعنوان

.(1()التفتازاني

المالكي.محمداللهعبدأبوالدينناصر،هـ(-549)اللقاني:المؤلف

الله،رسولعلىوالسلاموالصلاةتعالىاللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

إلخ....التفتازانيللعلامةالعزيتصريفشرحمنمواضععلىحواشفهذه

ورقة.72:لأوراقاعدد

هـ.01"41/رمضان8/في،الزرقانيابراهيمبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

202:فلوجلA.b237.F.)412(.:الحفظرمز044:الرقم

على،الشافعيالغزيقاسمبنمحمدالعلامةالشيخحاشية:المخطوطعنوان

.)2(التفتازانيالدينسعدللمولىالعزيتصريفشرح

؟.عليبنقاسمبنمحمد،الغزي:المؤلف

...المرسلينسيدعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....مشكلهويشرح،مقفلهيفتح،التصريفشرحعلىلطيفتعليقفهذا

ورقة.57:الأوراقعدد

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/9311):"لكشفاو"،'(311l/):"لةكحا":لمصادرا

(/3481).

.(3581/):"نبروكلما":لمصادرا
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302:فلوجلA.371.F..)418(:لحفظارمز144:لرقما

.c)1الأرواحمراحشرح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنأحمدالدينشمس،هـ(855بعدتوفي)ديكقوز:المؤلف

نحوقلوبناصرف،القلوبمصرفيااللهم:المخطوطبداية

إلخ....رضائك

8:لأوراقاعدد A.ورقة

402:فلوجلA.602.F.33(.):الحفظرمز244:الرقم

.)2(الارواحمراحشرحفيالمفراح:المخطوطعنوان

الدين.علاءبنباشاحسن،هـ(01-25)الاسود:المؤلف

الصراطإلىقلوبناأفكارصرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المستقيم

ورقة.96:الأوراقعدد

602:فلوجلA.h221.F..)93(:الحفظرمز434:الرقم

.()3(الهاديارشاد).لإرشادا:المخطوطعنوان

الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،هـ(-197)التفتازاني:المؤلف

،البناءمرفوع،الإعرابعلمبكلمتهجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الشرفذيلمجرور،اللواءمنصوب

(1)

)2(

)3(

،(2/1561):"لكشفاو"،(1/381):"لةكحا":درلمصاا

.(1/609):"سركيسو"،(6/16):"نوكلمابرو"،(1/131)

،(2/1561):"لكشفاو"،(1/465):"لةكحا":درلمصاا

.(6/16):"نبروكلماو"،(1/872)

.(1/76):"لكشفاو"،(3948/):"لةكحا":درلمصاا
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.تورقا8:لأوراقاعدد

هـ.3601سنةالثانيربيعفي،واليبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

802:فلوجل.*F.92.:الحفظرمز444:الرقم

.)1(الجليلالتركيبشرجفيالجميلالترتيب:المخطوطعنوان

الرومي.أحمدبنمحمودبنمحمد،هـ(111-4)زادهدباغ:المؤلف

وشاكرمسبحكلألسنةبكلماتالمحمودهولمنالحمذ:المخطوطبداية

الخ....وحامد

ورقة.05:الأوراقعدد

هـ.5901/القعدةذو:النسختاريخ

بهلىةث*

902:فلوجل.txM.238:الحفظرمز454:الرقم

.)2(الجديدةالعوامل:المخطوطعنوان

الحنفي.الروميعليبيربنمحمدالدينتقي،هـ(-819)البركوي:المؤلف

.ورقات5:الأوراقعدد

-فيشيرثا؟كا

012:جلفلو.b191.txM:لحفظامزر644:قملرا

.)3(الجلالاسئلةبأجوبةالكمالأهلحلية:المخطوطعنوان

التونسيعمربناسماعيلبنبكرأبو،هـ()الشنواني:المؤلف

المولد.المصري،الأصل

)1(

)2(

)3(

:"يةلهداو"،(7913/):"نبروكلماو"،(3007/):"لةكحا":لمصادرا

(2/703).

7)1:،لةكحا":لمصادرا 6 / r)،"(9/683):"نبروكلماو.

:"نبروكلماو"،(1/932):"يةلهداو"،(1/024):،يضاجلإا":لمصادرا

(8/25).
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لمماوعقمه،بالحجاالإنسانشرفالذيالحمدله:المخطوطبداية

الخ....يعلم

ورقة.93:عددالأوراق

211:فلوجلA.a344.F..)547(:الحفظرمز447:الرقم

.)1(المختلفةالأمثلةفيرسالة:المخطوطعنوان

الروميشعبانبنمصطفىالدينمصلح،هـ()-699السروري:المولف

الحنفي.

بعد:أما،العربيهالعلومميزانالأمثلةجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

النقصبابعليهالمفتوج،سرويبالكسررأيهالمضمومالعبد!يقول

الخ....والقصر

ورقة.21:لأوراقاعدد

222:فلوجلA.302.F.917(.):الحفظرمز484:الرقم

.)2(العروضكتاب:المخطوطعنوان

.الأزديالموصليالروميعثمانالفتحأبو،هـ(-293)جنيابن:المؤلف

ميزانالعروض:-اللهرحمه-جنيبنعثمانالفتحأبوقال:المخطوطبداية

إلخ....الشعر

ورقة.91:الأوراقعدد

هـ.0131صفر//51:النسختاريخ

!؟ئرفي7

(1)

)2(

.(9/163):،نبروكلما":لمصادرا

.(1652/):لاالهديةو"،(21438/):"الكشف":المصادر
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1Y"2:فلوجلN.32.F.:لحفظارمز944:لرقما

.(1(العروضفيالاندلسيةالرسالةشرج:المخطوطعنوان

محمد.بنداود،هـ(161-0)القارصي:المولف

رسولهعلىوالصلاةالكلاممفتاجالعربيهجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....محمد

ورقة.12:لأوراقlعدد

51/الحجةذو26/فيالحسينبنخليلالمولى:النسخوتاريخالناسخ 1 Vهـ.

232:فلوجلN.93.F.:الحفظرمز054:الرقم

.(2(البراعةوسزالبلاغةسحر:المخطوطعنوان

إسماعيل.بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبوهـ(،42صا)الثعالبي:المولف

إلخ....حمدمنأولىلهالحمدبعدأما:المخطوطبداية

ورقة.19:الأوراقعدد

هـ!*ة؟431/الثانيربيع7/-:النسختاريخ

233:فلوجلN.38.F.:الحفظرمز154:الرقم

.والشاعر(3(الكاتبأدبفيالسائرالمثل:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبناللهنصرالدينضياء،هـ(-)الأثيرابن:المؤلف

إلخ....أهلههوماالحمدمنبنايبلغانربنااللهنسأل:المخطوطبداية

ورقة.022:الأوراقعدد

)1(

(2)

3()

.(9/237):انوكلمابر":لمصادرا

:ايةلهداو"،(2/189):"لكشفاو"،(2/123):"لةكحا":درلمصاا

.(1/856):"سركيسو"،(3391/):"نوكلمابرو"،(1/526)

،(2/294):"يةلهداو"،(2/6851):"لكشفاو"،(4/82):"لةكحا":درلمصاا

.(1/53):"سركيسو"،(443):"لقنوعاكتفاءاو"،(3372/):"نبروكلماو"
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J/صفر/27:النسخقاريخ 1 1 0 A.

هـ.627/الاخرةجمادىفيالقرمسينيمهرانابنبخطنسخةعنمأخوذة:ملاحظة

432:فلوجلA.i344.F..)547(:الحفظرمز254:الرقم

.)1(الجناسعلمفيالاقتباسجواهر:المخطوطعنوان

سعيد.بنأحمدبنالعزيزعبدالدينعز،هـ(-496)الديريني:المؤلف

أسماءفيعنهاللهرضيالديرينيالعزيزعبدالشيخقال:المخطوطبداية

الخ....وأنواعه،والتجانسوالتجنيسالجناسويسمى:واقسامهالجناس

.ورقات5:لأوراقاعدد

532:فلوجلA.37.F..)22(:الحفظرمز534:الرقم

.(المفتاحتلخيص[فيرسالة:المخطوطعنوان1-

؟.اللهلطفبناللهعبد:المؤلف

خواطرهموجعل،للعبادالمعانيحقائقألهمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الرشادطريقإلىمهتديات

.(ب5أ-2):الأوراقعدد

.)2(المفتاحتلخيصعلىالمطولالشرح:المخطوطعنوان2-

الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،هـ(-197)التفتازاني:المؤلف

الخ....البيانودقائقالمعانيحقائقالهمناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(ا811أ-8):الأوراقعدد

السيالكوتي.الحكيمعبد:الناسخ

(1)

(2)

.(2/751):"لةكحا":درلمصاا

:!نبروكلماو"،(2/2271):"لكشفاو"،A(94/'):"لةكحا":درلمصاا

.(1/637):!سركيسو"،(3152/)

591



632:فلوجل.txM.722:لحفظارمز454:لرقما

.للسكاكي)1(العلوممفتاحمنالثالثالقسمشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليأبوالحسن،هـ(81)!لأالجرجانيالشريف:المولف

علي.

ببدائع،المعانيدفائقمناليههديتناماعلىاللهئمنحمدك:المخطوطبداية

الخ....البيان

ورقة.492:لأوراقIعدد

هـ.869سنة/الأولىجمادى:النسختاريخ

237:فلوجللا.39.،*م:الحفظرمز554:الرقم

)2(.الشريفللسئدالمفتاحشرجعلىحسنأميرمولاناحاشية:المخطوطعنوان

حسن.أمير)الزومي:المؤلف

الخ....البيانعلمه،الإنسانخلقالذيدثهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.AA+:لأوراقاعدد

كبمك!!

238:فلوجلاN.27.F.:الحفظرمز654:الرقم

.)3(العربلسانفيالأدبميزان:المخطوطعنوان

محمدبنبنابراهيمالدينعصام،هـ()-519الإسفراييني:المؤلف

.عربشاه

(1)

)2(

)3(

:"لهديةاو"،(26371/):"لكشفاو"،(2515/):"لةكحا":لمصادرا

.(3252/):"نبروكلماو"،(1/827)

.(3352/):"نوكلمابر":لمصادرا

:"نوكلمابرو"،(2/1791):"لكشفاو"،(1/76):"لةكحا":لمصادرا

.(2/1331):"سركيسو"،(9/661)

ql%



علىوالسلاموالصلاة،البيانعفمماعلى،المئاندلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....لأناماسيد

ورقة.55:لأوراقاعدد

042:فلوجلN.44.F.:لحفظارمز574:لرقما

.(1(الكاتبأدب:المخطوطعنوان

مسلم.بناللهعبدمحمدأبو،هـ(27!لأ)الدينوريقتيبةابن:المؤلف

اللهحمدبعدأما:قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحفدأبوقال:المخطوطبداية

الخ....محامدهبجميع

ورقة.691:الأوراقعدد

11سنة/الحجةذيفيالحمويالقادرعبد:النسخوتاريخالناسخ Vهـ.ا

-بر!؟!

412:فلوجلN.45.F.:الحفظرمز458:الرقم

.)2(الكاتبأدبشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدبنموهوبمنصورأبو،هـ(54-0)الجواليقي:المؤلف

الجواليقيالخضربنأحمدبنموهوبمنصورأبوالشيخقال:المخطوطبداية

،بالذيأمركل":قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنبلغنا:-تعالىاللهرحمه

الخ....نعمهعلىبدءبادىءدلهفالحمد"أقطعفهواللهبحمدفيهيبدألا

ورفة.981:الأوراقعدد

3*محم-كد

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(1/74):"لكشفاو"،(2792/):"لةكحا":درلمصاا

33):"لقنوعااكتفاءو"،(1/1) i)،"(1/112):"سركيسو.

.(1/84):"لكشفاو"،(3149/):"لةكحا":لمصادرا

791



643:فلوجل.،*ول091:الحفظرمز954:قملرا

.()1الاقتباسأساس:المخطوطعنوان

.هـ(29ط)الحسينيالدينغياثبنالديناختيار:المؤلف

الخ....اليكراجعةوالمحامداللهمأحمدك:المخطوطبداية

7:لأوراقاعدد A.ورقة

في،عثمانبنالخلوصيمحمدالسيد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.ا246رجب/92/

347:فلوجلN.56.F.:الحفظرمز046:الرقم

.(اخرىنسخة).الاقتباسأساس:المخطوطعنوان

.ورقات401:لأوراقاعدد

الجامي.الرحمنلعبدتقريظعليها:ملاحظات

356:فلوجل*ول.49.:الحفظرمزl`)4:الرقم

.)2(والغرائبوالعجائبوالأضدادالمحاسن:المخطوطعنوان

محبوببحربنبنعمروابوعثمانهـ(،o_25)الجاحظ:المؤلف

الكنانى.

ورقة.185:الأوراقعدد

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(1/47):"لكشفاو"،(1/133):"لةكحا":لمصادرا

.(1/891):"سركيسو"،(337):"لقنوعاءكتفااو"،(7/361)

:"نبروكلماو"،(1/208):"يةلهداو"،(2/9061):"لكشفا":درلمصاا

.(1/896):اركيسسو))،(2/431)

891



844:فلوجلA.345.F..)184(:الحفظرمز264:الرقم

.)1(الرسولوصيكلاممنالعقولانوار:المخطوطعنوان

A9)تاجيبنسعدي:المؤلف Vهـ).

البشيرالنبيعلىوالسلاموالصلاةالكبيرالعليلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....النذير

ورقة.07:الأوراقعدد

79رجب/:النسختاريخ I.هـ

1248:هيلين.txiM.2,1438:الحفظرمز634:الرقم

.)2(الاستعاراترسالةشرح:المخطوطعنوان

.اسحاقبنمحمدبنأحمدالنافعأبو،هـ(1-163)اباديالقاز:المؤلف

...القراننظملإعجازسبباالبلاغةأسرارجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الاستعارةبرسالةالانامبينمشهورةرسالةعلىكتبتها...:وبعد

.(أ95أ-05):الأوراقعدد

8242:هيلين.txiM.1,1438:الحفظرمز464:الرقم

.)3(الاستعارةفياباديالقازشرحعلىحاشية:المخطوطعنوان

الحنفي.الأرضرومي،هـ(r'1-4)التائبإسماعيل:المؤلف

صرفتقداني...العنفوانريعانلصرفوفقنيلمنحمدأ:المخطوطبداية

الخ....سنينبعضالعلومباقتناءأوقاتيمنترابهاجلديمسأرضفي

.(ا94أ-1):الأوراقعدد

(1)

)2(

)3(

(.1/5Yr):"بروكلماندا:لمصادرا

.(1/571):"لهديةاو"،(1/152):"لةكحا":لمصادرا

.(1/222):"يةلهداو"،(1/183):!لةكحا":لمصادرا

991



2442:هيلين.txiM.976:الحفظرمزء564:الرقم

.)1(سيبويهكتابشرح:المخطوطعنوان

.النحويعليبنعيسىبنعليالحسنأبو،(-ArA-4)الرماني:المولف

بين:أوجهثلاثةالهمزتخفيففييجوزالذيالهمزةباب:المخطوطبداية

الخ....والحذف،والبدل،بين

.ورقات012:لأوراقIعدد

في،الشافعيالسلميالمحليبنعليبنيحيى:النسخوتاريخالناسخ

هـ.12/577/شوال

جمبم*يز

24:هيلين.txiM.1355:الحفظرمزill:الرقم t o

.المقاصد)2(وتكميلالفوائدتسهيل:المخطوطعنوان

الله.عبدبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال،هـ(-672)مالكابن:المؤلف

لأصولهمستوفيأاللهبعونجعلتهالنحوفيكتال!هذا...:المخطوطبداية

إلخ....وفصولهابوابهعلىمستوليأ

.ورقات601:الأوراقعدد

مئي+-كئن-!-

6442:هيلين.txiM.1424:الحفظرمز674:الرقم

.)3(الحاجبابنمقدمةعلىشرح:المخطوطعنوان

`_68)الإستراباذي:المؤلف l)الحسن.بنمحمدالدينرضي،هـ

(1)

(2)

(r)

.(2/7241):"لكشفاو"،(2/834):!لةكحا!:لمصادرا

:،لهديةاو!،(1/504):"لكشفاو"،(3054/):"لةكحا":درلمصاا

.(3672/):،نوكلمابرو"،(2/031)

:"نبروكلماو"،(2/0371):"لكشفاو!،(3312/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/149):"سركيسو"،(3803/)

002



بعضإليطلبفقد:وبعد...آلاؤهجلتالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....حالهبصلاحاعتنىمن

ورقة.021:لأوراقاعدد

*-ه!!

4742:هيلين.txiM.529:الحفظرمز684:الرقم

.c)1الكافيةشرح:المخطوطعنوان

عمر.بنأحمدالمفاخرأبوالدينشهاب،(هـ84،)الدواني:المولف

...الكافيةنعمائهلنوالونشكرهالوافيةالائهنحواللهنحمد:المخطوطبداية

|لخ....الإعرابعلمفيتصانيف،والكتابالادباءطبقاتصنففقد:وبعد

ورقة.)I):لأوراقاعدد

ش-ةبفي

4842:هيلين.txiM.5901:الحفظرمز946:الرقم

الضيائية.الفوائد:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدبنالرحمنعبدالديننور،هـ(،98)الجامي:المولف

فوائدفهذه:بعد.أما..نبيهعلىوالصلاةلوليهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الكافيةمشكلاتبحل،وافية

ورقة.481:لأوراقاعدد

1رجب/26/:النسختاريخ 0 rA.هـ

رز،،،ع!

04:الرقم Vالحفظرمز:txiM.0125.9442:هيلين

الكافية.شرحفيالشافيةالتحفة:المخطوطعنوان

؟.الطائياللهعبدبنالحسينبنابراهيم:المولف

.وبعد:..البيانوعلمالإنسانخلقالذيلله.الحمد..:المخطوطبداية

إلخ....بالكافيةالمسمىالمختصررأيتفاني

)1(

:"لهديةاو"،(2/1371):"لكشفاو"،(1/612):"لةكحا":درلمصاا

.(3113/):"نبروكلما"،(1/721)

102



ورقة.761:وراقلأاعدد

هـ.649صفر/9/فياللهسعدبنالرحمنعبدبنعثمان:النسخوتاريخالناسخ

0542:هيلين.txiM.987:الحفظرمز174:لرقما

الجامي.حاشيةعلىالاصميوسفحاشيةعلىحاشية:المخطوطعنوان

؟.الكرديبناللهعبيد،اباديالحسين:المولف

أما،الهموصرفالأمورلتكميلالإنسانوفقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

تسهيلامدونةأجعلهاأن..أردت.الىالمنسوبةالحواشيكانتفلما:بعد

إلخ....للطلاب

ورقة.08:الأوراقعدد

4245:هيلين.txiM.833:الحفظرمز472:الرقم

.(الازهرية)1شرح:المخطوطعنوان

بكر.أبيبناللهعبدبنخالدالدينزين،هـ(09-5(الأزهري:المولف

مخالفتهتسعنيولا،وصلاحهبركتهأعتقدمنسألنيقد...:المخطوطبداية

إلخ....الازهريةمقدمتيأشرحأن

ورقة.44:لأوراقاعدد

5542:هيلين.txiM.1525:الحفظرمز473:الرقم

.)2(الجوامعجمعشرحفيالهوامعهمع:المخطوطعنوان

)1(

(2)

:"نوكلمابرو"،(2/8971):"لكشفاو"،(1/866):"لةكحا":لمصادرا

.(803):"القنوعاكتفاءو"،(6/79)

:"لهديةاو"،(1/895):"لكشفاو"،(2/2A):"لةكحا":درلمصاا

.(1/5801):"سركيسو"،(1/435)

202



بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

وأقصاها،أدناهاجمعالعربيةفيتأليفالنافان:وبعد...:المخطوطبداية

إلخ....كبيرةولاصغيرةمسائلهامنيغادرلموكتابا

ورقة.922:الأوراقعدد

في،النشرتيالدينبدربنالدينصلاح:النسخوتاريخالناسخ

هـ.639/رمضان/17

2456:هيلين.txiM.1136:الحفظرمز474:الرقم

المضيئة.الدرر:المخطوطعنوان

بنعليأبوالحسنالديننور،هـ(39)طالشاذليالمنوفي:المولف

محمد.

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

علىشرحاوضعتإنني:عليالفقير.فيقول..:بعد.أما..وسلموصحبه

إلخ....الآجروميةالمقدمة

21:لأوراقاعدد Y.ورقة

هـ.759سنة،الشافعيالانصاريزكريابنيحيى:النسخوتاريخالناسخ

5842:هيلين.txiM.1374:الحفظرمز475:الرقم

.(1(الشافيةعلىوالجاربرديالرضيشرحشواهدشرح:المخطوطعنوان

.هـ(01-39)البغداديعمربنالقادرعبد:المولف

مناللهبتوفيقفرغتفلما:وبعد...العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

ألحقأنرأيت...الإستراباذيالرضيالشيخالائمةلنجمالكافيةشرحشواهدشرح

إلخ....أبياتشرخبه

.(895/):"نوكلمابرو"،(2/291):"لةكحا":لمصادرا(1)

302



ورقة.002:لأوراقاعدد

هـ.1331/محرمفي،فريديكاملابن:النسخوتاريخالناسخ

ضث؟بإيئن

9245:هيلين.txiM.2,1587:رمزالحفظ476:الرقم

.القطر)1(متننظم:المخطوطعنوان

.البغداديالحميريالعبيدياللهعبدبنسليمان،هـ(012)!الشاوي:المؤلف

:المخطوطبداية

تناهبلادلهالحمداللهعبدبنسليمانقال

17):الأوراقعدد o-ب091أ).

ءيز3لح!؟

2466:هيلين.txiM.1116:الحفظرمز477:الرقم

.)2(الشاويقصيدشرحفيالحاوي:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمودمحمدأبوالدينبدر،هـ(-855)الحنفيالعيني:المولف

نظمهاالتيالقصيدةرأيت.لما.كثيرا.حمدادلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....اللهاستخرت...الشاويالدينصدر...الإمام

ورقة.08:لأوراقاعدد

خه!بمبز

4:الرقم VAالحفظرمز:txiM.4,1432.6742:هيلين

.)3(الخزرجيةالقصيدةلشرحالبريةربفتح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنزكريايحيىأبوالدينزين،هـ(29!لأ)الانصاري:المؤلف

أحمد.

)1(

(2)

)3(

.(1/297):"لةكحا":لمصادرا

.(2/6311):"لكشفاو"،(3897/):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(2/5311):"لكشفاو"،(1/733):"لةكحا!:لمصادرا

.(1/684):"سركيسو"،(6/004)

402



أوزانبهليعلمالعروضعلموضعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

علمفيالطويلبحرعلىالمنظومةالخزرجيةعلىشرجفهذا:وبعد...المنظوم

إلخ....والقوافيالعروض

.(ب011أ-78):لأرراقاعدد

هـ.1351/الأولىجمادى/51:النسختاريخ

فيبئن-أ

:2468هيلين.txiM.1583:رمزالحفظ:947الرقم

0المفتاج)1(تلخيص:المخطوطعنوان

الرحمن.عبدبنمحمدالمعاليأبوالدينجلال،هـ()!73القزويني:المولف

.أما..نعلملمماالبيانمنوعلم،أنعمماعلىللهالحمد:المخطوطبداية

الخ.000قدراالعلومأجلمنوتوابعهاالبلاغةعلمكانفلفا:بعد

ورقة.68:الأرراقعدد

04:الرقم Aالحفظرمز:txiM.689.9642:هيلين

.)2(المعانيعلمفيالإيضاج:المخطوطعنوان

73)القزويني:المؤلف t)بنمحمدالمعاليأبوالدينجلال،هـ

الرحمن.عبد

والهمحمدسيدناعلىوصلاته،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ.000بالإيضاجترجمتهوتوابعهاالبلاغةعلمفيكتابفهذا:بعدأما،اجمعين

1:الأرراقعدد Yr.ورقة

)\(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/734):"لكشفاو"،(19'3/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/9051):"سركيسو"،(6/96و)،(3452/)

:"نوكلمابرو"،(1/012):،لكشفاو"،(693/'):"لةكحا":درلمصاا

.(2/9051):!سركيسو"،(6/96و)،(3552/)
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0742:هيلين.txiM.1545:الحفظرمز184:الرقم

.)1(المطولالشرح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،(هـV-19)التفتازاني:المولف

...البيانودقائقالمعانيحقائقألهمناالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....التعظيماستيجابفيوأسبقهابالتقديمأحق/الفضائلفان:وبعد

ورقة.423:لأوراقاعدد

هـ.779/الأولربيعفي،حسينبنحكمت:النسخوتارفيالناسخ

124:هيلين.txiM.1512:الحفظرمز482:الرقم V

.(أخرىنسخة)المطولالشرح:المخطوطعنوان

ورقة.223:لأوراقIعدد

2:هيلين.txiM.549:الحفظرمزAl"4:لرقما ivy

.)2(المطولعلىحاشية:المخطوطعنوان

1.0)السيالكوتي:المولف 1V)محمد.الدينشمسبنالحكيمعبد،هـ

كانتان،الذهنفيالمقدركتاب:اي،كتابهافتتح:قوله:المخطوطبداية

إلخ....ابتدائيةالخطبة

.ورقات903:لأوراقاعدد

2473:هيلين.txiM.821:الحفظرمز448:الرقم

.المفتاحتلخيصشرح:المخطوطعنوان

الله.عبدبنعمربنمسعودالدينسعد،هـ(-197)التفتازاني:المولف

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(2/2271):"لكشفاو"،(3948/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/736):"سركيسو"،(3652/):"نبروكلماو"،(2/034)

:"نبروكلماو"،(1/405):"يةلهداو"،(2/0l):"لةكحا":درلمصاا

.(9/152و)،(3952/)
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إيضاحفيالبيانلتلخيصصدورناشرحمنيانحمدك:المخطوطبداية

إلخ....المفتاحتلخيصمضىفيماشرحتقد...المعاني

ورقة.541:الأوراقعدد

هـ.ا-28/الحجةذو:النسختاريخ

2474:هيلين.txiM.1588:الحفظرمز485:الرقم

.(أخرىنسخة).المفتاحتلخيصشرح:المخطوطعنوان

ورقة.042:لأوراقاعدد

الثاني/ربيع:النسختاريخ

2475:هيلين.txiM.7401:الحفظرمز486:الرقم

التلخيص.تلخيص:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمودبنمحمدالديناكمل،هـ(-786)البابرتي:المؤلف

بتكوينالحكمأنواعأفاضالذيالحكيمللهالحمد:المخطوطبداية

ألبابنحوهيصرفماوأعلىالهمموجوهإليهتوجهمااولىكان.لما..الحروف

الخ....بالعلومالنفستحليةالامم

ورقة.)rv:الأوراقعدد

هـ.5301/شوال:النسختاريخ

2476:هيلين.txiM.1581:الحفظرمز487:الرقم

.1()والبيانالمعانيفنفيالجمانعقود:المخطوطعنوان

بكر.أبيابنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

(1)

:"لهديةاو"،(2/4511):"لكشفاو"،(2/82):"لةكحا":درلمصاا

(1/43)o."(036):"القنوعاكتفاءو.
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:المخطوطبداية

الرحمنعابدالفقيرفال

ورقة.36:الأوراقعدد

.الحاجابنالوهابعبد:الناسخ

802
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وشروحهالشعر

I:قملرا 8 Aالحفظرمز:txM.734.6102:فلوجل

.)1(نواسأبيديوان:المخطوطعنوان

.ءهانىبنالحسنعليأبو،هـ(-691)نواسابو:المؤلف

ورقة.272:الاوراقعدد

ررء%يمئن

054:فلوجل.txM.125:الحفظرمز984:الرقم

.)2(البحتريديوان:المخطوطعنوان

الطائي.يحيىبنعبيدبنالوليدعبادةابو،هـ(-284)البحتري:المؤلف

بلغ،النسخجميعفيالبحتريشعرمنوجدمااخرهذا:المخطوطنهاية

.المعتبرةبالنسخالبشريةالطاقةحسبعلىمقابلة

.ورقات503:الأوراقعدد

.زادهملكالطربزونيالحمديعليبنمحمد:الناسخ

154:فلوجل.txM.225:الحفظرمز094:الرقم

.)3(المتنبيديوان:المخطوطعنوان

الحسنبنالحسينأحمدبنالطيبابو،هـ()-354المتنبي:المؤلف

الكوفي.الجعفي

()1

)2(

(r)

:"نبروكلماو"،(1/477):"لكشفاو"،(1/695):"لةكحا":لمصادرا

.(1/102):"سركيسو"،(1/943)

.(1/977):"لكشفاو"،(4/77):"لةكحا":لمصادرا

:"نوكلمابرو"،(1/908):"لكشفاو"،(1/621):"لةكحا":لمصادرا

.(2/5161):"سركيسو"،(862):"لقنوعاءكتفااو"،(1/704)
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ورقة.551:لأوراقاعدد

هـ.4801/شوال:النسختاريخ

،ئج%-"بن

452:فلوجلA.262.F.182(.):الحفظرمز194:الرقم

.(مختلفةأخرىنسخة).المتنبيديوان:المخطوطعنوان

ورقة.173:الأوراقعدد

الملك،عينبابنالمعروفالحسينمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.صفر/4001

453:فلوجلاأ.43.*ك:رمزالحفظ294:الرقم

.(مختلفةأخرىنسخة).المتنبيديوان:المخطوطعنوان

ورقة.137:الأوراقعدد

24:هيلين.txiM.398:الحفظرمز394:الرقم AA

المتنبي.ديوان:المخطوطعنوان

الحسنبنالحسينأحمدبنالطيبأبو،هـ()-354المتنبي:المولف

الكوفي.الجعفي

إلخ....بالكوفةولدالمتنبيأنالرواةأجمعت:المخطوطبداية

.ورقات201:الأوراقعدد

9842:هيلين.txiM.1578:الحفظرمز494:الرقم

.()1البرعيديوان:المخطوطعنوان

)1(

:"لقنوعااكتفاءو"،(346/):"نوكلمابرو"،(2/921):"لةكحا":لمصادرا

.(1/055):"سركيسو"،(938)
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علي.بنأحمدبنالرحيمعبد،هـ(-308)البرعي:المولف

إلخ....الاسنىحبيبهاختصالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.651:الأوراقعدد

6942:هيلين.txiM.0915:الحفظرمز594:لرقما

.زهير)1(الدينبهاءديوان:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدابن،هـ(-656)زهيرالبهاء:المولف

بنزهيرالفضلأبوالدينبهاء...الوزيرقال:المخطوطبداية

اللهحمدبعداما...الكاتبالازديالمصريالفاتكيالصالحيالمهلبي...محمد

زمنفيالنظممنلياتفقماالاوراقهذهفيأذكرأنليسنح.فقد..وكفى

الخ....الشباب

ورقة.451:الأوراقعدد

هـ.أ130سنة،المغربييوسف:الن!ممخوتاريخالناسخ

7942:هيلين.txiM.0158:الحفظرمز694:الرقم

.(2(العناياتيديوان:المخطوطعنوان

1)_العناياتي:المؤلف 0 1 f)أحمد.بنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ

أما...المناصبأرفعالادبمنصبجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....جمعهامكنمالهأجمعأن...الاصحاببعضسألنيفقد:بعد

.ورقات701:الاوراقعدد

.العمريبكرأبو:الناسخ

)1(

(2)

:"لقنوعااكتفاءو"،(1/19V):"لكشفاو"،(1/737):"لةكحا":درلمصاا

.(1/695):"سركيسو"،(093)

:"لهديةاو"،(1/025):"يضاجلإاو"،(1/59):"لةكحا":درلمصاا

.(8/81):"نبروكلماو"،(1/351)
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8942:هيلين.txiM.1553:الحفظرمز794:الرقم

.(1(الحلبيالجزريديوان:المخطوطعنوان

حسين.بنأحمدبنحسين)الحلبيالجزري:المؤلف

أجمعأنجديرألسؤالهبالإجابةكنتمنسألني.لقد..:المخطوطبداية

إلخ....نظمهليتيسرما

ورقة.)2r:الأوراقعدد

هـ.6601/رمضان28/،الذمشقيالرحمنعبدبنإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

بز!بم!

0052:هيلين.txiM.409:الحفظرمز894:الرقم

.(2(ورسائلهالوهبيالخشابديوان:المخطوطعنوان

بنسعدبنإسماعيلالحسنابو،هـ(-0123)الوهبيالخشاب:المؤلف

الحسيني.إسماعيل

فقد:وبعد...لسانهفيالمؤمنجمالجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المكملديوانفيالنظرمتع

ورقة.84:الأوراقعدد

/الآخرةجمادى:النسختاريخ

-!:يريم؟

948:فلوجل.)185(.0935.3.ول:الحفظرمز994:الرقم

.(3(الصوفيالجعبريبكرأبيديوان:المخطوطعنوان

الصوفي.بكرابو،هـ(82-0)الجعبري:المؤلف

)1(

(2)

(r)

:"يةلهداو"،(1/484):"لإيضاحاو"،(1/106):"لةكحا":لمصادرا

(1/013).

:"لهديةاو"،(1/005):"لإيضاحاو"،(1/563):"لةكحا":درلمصاا

(1/322).

.(6/694):"نبروكلما":لمصادرا
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:المخطوطبداية

حياتيهواهفيمماتيمنياالعبراتساكبمحبكأضحى

ورقة.54:الأوراقعدد

094:فلوجلA.54.F.105(.):الحفظرمز005:الرقم

.(وتركي،وفارسي،عربي).باشاعليديوان:المخطوطعنوان

.؟حسينبنأحمدبنأفرسياببنعلي،سنادستابن:المؤلف

بسعادةوقضىواختار،شاءكماالأشياءقدرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الفجاربشقاوةحكمكما،الأبرار

ورقة.691:لأوراقاعدد

هـ.9501سنة،سعيدبنناصر:النسخوتاريخالناسخ

468:فلوجل..txM.715:الحفظرمز105:الرقم

.قلاض(1(ابنديوان:المخطوطعنوان1-

مخلوفبناللهعبدبناللهنصرالفتوحأبو،هـ(-567)قلاضابن:المؤلف

.الإسكندريالأزهرياللخمي

.(أ021أ-1):لأوراقاعدد

هـ.2001/الحجةذو/16فيمحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

.(2(المعلمابنعليبنمحمدديوان:المخطوطعنوان2-

(1)

)2(

:"بروكلمانو"،(2/294):"لهديةاودا،(1/677):"لكشفا":لمصادرا

.(1/812):"سركيسو"،(396/)

:"نوكلمابرو"،(1/867):"لكشفاو"،(3525/):!لةكحا":درلمصاا

(/342).
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فارسبنعليمحمدبنالغنائمابو،هـ()-295المعلمابن:المؤلف

الهرثي.الواسطي

.(أ236أ-121):لأوراقاعدد

174:فلوجلA.692.F.505(.):الحفظرمز205:الرقم

.()1الفارضبنعمرالدينشرفديوان:المخطوطعنوان

بنعليبنعمرحفصابوالدينشرف،هـ(-632)الفارضابن:المؤلف

.المصريالحمويالمرشد

وأقوسينقاببمقام،الاسنىحبيبهاختصالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....أدنى

ورقة.75:الأوراقعدد

.هـ(779)سنةالاول!ربيع:النسختاريخ

24"19:هيلين.txiM.2,1467:الحفظرمز305:الرقم

.الفارضابنديوان:المخطوطعنوان

بنعليبنعمرحفصأبوالدينشرف،هـ(-632)الفارضابن:المؤلف

.المصريالحمويالمرشد

إلخ....طيالبيديطويالأظعانسائق:المخطوطبداية

.(265-9):الأوراقعدد

4942:هيلين.txiM.1128:الحفظرمز405:الرقم

.الفارضابنديوان:المخطوطعنوان

(1)

:"نوكلمابرو"،(1/767):"لكشفاو"،(2/865):"لةكحا":لمصادرا

.(1/102):"سركيسو"،(373/)
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بنعليبنعمرحفصأبوالدينشرفcهـ(Y)_63الفارضابن:المولف

.المصريالحمويالمرشد

إلخ....الأسنىحبيبهاختصالذيللهالحمد...:المخطوطبداية

ورقة.89:لأوراقاعدد

5942:هيلينMixt.2.842:الحفظرمز505:الرقم

.الفارضابنديوان:المخطوطعنوان

ورقة.97:لأوراقاعدد

483:فلوجلa147.txM.b.:الحفظرمز605:الرقم

بدرجمعه.(مجلدان).)1(نباتةبنالدينجمالديوان:المخطوطعنوان

البشتكي.الدين

بنمحمدبنمحمدالدينجمال،هـ()،76المصرينباتةابن:المولف

محمد.

إلخ....بالجمالالمنفرداللهحمدبعداما:المخطوطبداية

93:لأولاالمجلد:لأوراقاعدد Aورقة.692:الثانيوالمجلد،ورقة

:الأولالجزء،السكريمحمدبنأحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.2371/الاولربيع7/:الثانيوالجزءهـ،1236/محرم/01

4:فلوجل.txM.071:الحفظرمز705:الرقم AV

.)2(السلميالمنصوريأحمدالدينشهابديوان:المخطوطعنوان

(1)

)2(

،(6/32):"نوكلمابرو"،(3676/):"لةكحا":لمصادرا

(1/362).

1/1):"يةلهدا":لمصادرا 3 f)،"(6/45):"نبروكلماو.
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محمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ()-887السلمي:المؤلف

.المنصوريالهائم

الخ....البيانعلمهالإنسانخلقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.791:الأوراقعدد

*في*قي

594:فلوجلA.38.F..)205(:لحفظارمز805:لرقما

0()1الغزيالاديبالشيخديوان:المخطوطعنوان

بنيحيىبنابراهيماسحاقأبو،هـ()-524الكلبيالغزي:المؤلف

.عثمان

ورقة.142:عددالأوراق

هـ.8201/شعبان26/:النسختاريخ

-ئن*؟ءقي

694:فلوجل.)051(.267.3.ول:الحفظرمز905:الرقم

.)2(بالتذكرةالمسفىديوان:المخطوطعنوان

1-)الحلبيالماروني:المولف 14 o)بن(جرمانوس)جبرائيل،هـ

شاهين.بنفرحات

ورقة.681:لأوراقاعدد

2942:هيلين.txiM.3,3915:الحفظرمز015:الرقم

.النجديات)3(:المخطوطعنوان

)1(

)2(

)3(

.(04/'):"نوكلمابرو"،(1/9):"ئةلهداو"،(1/18):"لةكحا":لمصادرا

:"سركيسو"،(8/63):"نوكلمابرو"،(1/834):"لةكحا":لمصادرا

(2/2441).

:"يةلهداو"،(2/019r):"لكشفاو"،(359/):"لةكحا":درلمصاا
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محمد.بنأحمدبنمحمدالمظفرابو،هـ(5-70)الأبيوردي:المؤلف

فيهالإمكانفرصوتنتهز،الهمماليهتصرفماأحقان:المخطوطبداية

الخ....وتغتنم

.(ب)99أ-165):الأوراقعدد

-!على-كو

944:فلوجل.txM.127:الحفظرمز115:الرقم

.والاصمعيات)1(المفضليات:المخطوطعنوان

محمد.بنالمفضلالعباسأبو،هـ(-168)الضبي:المؤلفان

قريب.بنالملكعبدسعيدأبو،هـ(21ط)والاصمعي

الحمدولله،الزياداتوسائر،المفضلئاتكملت:أ914الورقةنهاية

.المفضلياتبهاأخلتالتيالاصمعياتبقيةوهذه،الشكروخالص

ورقة.191:لأوراقاعدد

1n"24:هيلين.txiM.9158:الحفظرمز215:لرقما

.)2(الحماسة:المخطوطعنوان

.هـ(-231)الطائيأوسبنحبيبتمامابو:المؤلف

إلخ....انيعتبنقريطواسمهبلعنبرشعراءبعضقال:المخطوطبداية

ورقة.441:الاوراقعدد

هـ.085صفر/7/:النسختاريخ

في:ث!ئج

)1(

)2(

.(1/263):"سركيس"و،(3/83):"نوكلمابرو"،(2/18)

.(2/1771):"كيسسر"و،(1/131):"نوكلمابر":ردلمصاا

:"نبروكلماو"،(1/196):"لكشفاو"،(1/425):"لةكحا":درلمصاا

.Y(1):"لقنوعااكتفاءو"،(1/531)
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444:فلوجلA.601F..)181(:لحفظارمز"10:لرقما

وهي:،c"(1المذهبات":ايالسبعالمعلقات:المخطوطعنوان

القيس.امرىءمعلقة:(اب0-أ12-)

العبد.بنطرفةمعلقة:(أ02-اب21-)

سلمى.أبيبنزهيرمعلقة:(ا-26ب321-)

ربيعة.بنلبيدمعلقة:(أ34-ب427-)

.كلثومبنعمرومعلقة:(ب44-ب35)5-

.عنترةمعلقة:(أ51-ب645-)

.حلزةبنالحارثمعلقة:(أ95-ب52)7-

ورقة.95:لأوراقاعدد

+كبم!!*

544:فلوجلA.344.F.)547(.ح:الحفظرمز415:الرقم

.(2(السبعالمعلقاتشرح:المخطوطعنوان1-

الحسين.بنأحمدبنالحسيناللهعبدأبو،هـ(-486)الزوزني:المؤلف

.(أ111-ب12):لأوراقاعدد

هـ.4211سنةالدمشقيأحمدبناللطيفعبد:النسخوتاريخالناسخ

.("ميهداريا":النابغةلقصيدةالميدانيشرح):المخطوطعنوان2-

.النيسابوريأحمدبنمحمدبنأحمدالفضلأبو،هـ(15)طالميداني:المؤلف

1)1:لأوراقاعدد Yأ611-ب).

(1)

)2(

:"سركيسو"،(1/621):"نبروكلماو"،(2/0471):"لكشفا":لمصادرا

(1/8211).

:"نوكلمابرو"،(2/0471):"لكشفاو"،(1/1.6):"لةكحا":رلمصادا

.(1/8211):"سركيسو"،(1/821)
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4842:هيلين.txiM.1915:الحفظرمز515:الرقم

.العشر)1(المعلقاتشرح:المخطوطعنوان

الشيباني.محمدبنعليبنيحيىزكرياأبو،هـ(05-2)التبريزي:المؤلف

:المخطوطبداية

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

.ورقات602:الأوراقعدد

في،الحلبيالمسيحييوسفبنجبريل:النسخوتاريخالناسخ

هـ.4612/رمضان4/

644:فلوجلN.201.F.:لحفظارمز615:لرقما

.وعلقمة)2(والنابغةالقيسامرىءشرح:المخطوطعنوان

.أيوببنعاصمبكرابو،هـ(9f_4)البطليوسي:المؤلف

اعلم،نستنجحرسولهمحمدعلىوبالصلاةنستفتحاللهبحمد:المخطوطبداية

إلخ....أغراضاللشعراءأناللهأبقاك

ورقة.961:الأوراقعدد

5/ربيعفي،العلوانيالفاروقيمصطفىبنمحمد:الئسخوتاريخالناسخ

هـ.4301/سنةالثاني

(1)

)2(

،(4/601):"لةكحا":لمصادرا

(1/821).

،(2/62):"لةكحا":درلمصاا

(1/6417-41).

:"نبروكلماو"،(2/0471):"لكشفاو"

1/4):"يةلهداو" 3 o)،"نبروكلماو":
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454:فلوجلN.a114.F.:الحفظرمز715:لرقما

.(1(المتنبيديوانشرح:المخطوطعنوان

.النيسابوريمحمدبناحمدبنعليالحسنابوهـ(،46)طالواحدي:المؤلف

جلائلعلىالشكروله،النعمسوابغعلىالحمدله:المخطوطبداية

الخ....القسم

ورقة.052:الأوراقعدد

4/ربغفي،الئابلسيالعونيمحمدبنيوسف:النسخوثاريخالناسخ

هـ./7801الثاني

455:فلوجل.N.b114.F.:الحفظرمز518:الرقم

.(الاولالجزء).المتنبيديوانشرح:المخطوطعنوان

.النيسابوريمحمدبناحمدبنعليالحسنأبو،هـ(46)طالواحدي:المؤلف

ورقة.682:لأوراقاعدد

-*-*--فية

0942:هيلين.txiM.1,781:الحفظرمز910:الرقم

.(2(الجاهليةالستةالأشعارشرح:المخطوطعنوان

4ط)الشنتمريالأعلم:المؤلف V)بنسليمانبنيوسفالحجاجأبو،هـ

.النحويعيسى

لسانكانفلما:بعداما...البيانالإنسانالمعلملهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الألسنةخيرالعرب

ورقة.861:لأوراقاعدد

(1)

)2(

:،نبروكلماو،،(1/908):"لكشفاو"،(2/004):"لةكحا":لمصادرا

.(2/6161):"سركيسو"،(962):"لقنوعاءكتفااو،،(1/904)

.(3943/):"نبروكلماو"،(2/155):"يةلهدا":درلمصاا
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1942:هيلين.txiM.2,781:الحفظرمز025:الرقم

.()1وعنترةطرفةديوانشرح:المخطوطعنوان

.أيوببنعاصمبكرأبو،-(-494)البطليوسي:المؤلف

قال،البطليوسيأيوببنعاصمبكر.أبو..الوزيرقال:المخطوطبداية

إلخ....قرادبنشدادبنمعاويةبنعنترةهو:عمروأبوقال:عنترة

2):لأوراقاعدد 48 - AVأ).

هـ.9701/الأولربيع:النسختاريخ

-كمءئريركأ!

2052:هيلين.txiM.822:الحفظرمز152:الرقم

.(الانصارينصربنأسعدالدين)عميد.)2(القصيدةشرح:المخطوطعنوان

بنمحمدأبوالفتحالدينقطب،هـ(712حياكان)السيرافي:المولف

.محمودبنمسعود

بعد:أما...العربيةأساسعلىالإسلامبنىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

بن.سعد..الملكزمانفي.كان...الأنصاري.السعيد.الصاحبمولانافان

الخ....زنكي

.ورقات601:الأوراقعدد

!ل!كئهغب

3052:هيلينtxiM.2,1224:الحفظرمز522:الرقم

.(البردةطراز).)3(البردةشرح:المخطوطعنوان

الرومي.الدينبدربنمحمد،هـ(001-1)المنشيالأقحصاري:المؤلف

(1)

)2(

)3(

.(1/534):"لهديةاو"،(2/62):"لةكحا":لمصادرا

.(3715/):داكحالة":المصادر

:"الهديةو"،(21333/):!الكشفو"،(3061/):"كحالة":المصادر

(/2062).
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بردةفلكون:.وبعد..البلاغةبلابلعنهأفصحماأفصح:المخطوطبداية

الخ....بليغفصيحنبينعتفيالمديح

.(أ08-أ62):الأوراقعدد

4052:هيلين.txiM.1,1467:الحفظرمز235:الرقم

.()1البردةشرح:المخطوطعنوان

عمر.بنمحمودبنخضرالدينخير،هـ(9ط)العطوفي:المولف

.(28-1):الأوراقعدد

5052:هيلين.txiM.9153:الحفظرمز425:الرقم

.])2(الدريةالكواكبشرح[فيالمضيهالدرة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنبكرأبيبنمحمد،هـ()-6601الشهرانيالكردي:المولف

.سليمان

بعد:أما...العدمكتممنالموجوداتأوجدالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....البريةخيرمدحفيالدريةبالكواكبالمسماةالقصيدةكانتلما...فيقول

.ورقات702:الاوراقعدد

هـ.2551سنة،الإدرنويالواصفيحسن:النسخوتاريخالناسخ

.txiM.1558:الحفظرمز525:الرقم

البصيرية.البردةقصيدةتخميس:المخطوطعنوان

؟.الطوسيمحمدبنمحمد:المولف

(1)

(2)

:"لكشفاو"،(1/276):"لةكحا":لمصادرا

.(9/323):"نبروكلماو"،(1/643)

.(3171/):الةكحا":لمصادرا
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ووهنسنيكبرفلما...وفتوحيفتحيوذكركاللهمباسمك:المخطوطبداية

إلخ....شيباالرأسواشتعلمنيالعظم

ورقة.25:الأوراقعدد

7052:هيلين.txiM.1237:الحفظرمز625:الرقم

العابدين.زينبمديحالعادلينمراة:المخطوطعنوان

.هـ(1361حواليحياكان)الإسكندرانيمحمدبنعثمان:المولف

اعلم...بالعدالةالمنوطالقضاءمنصبرفعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ...وقعأ.الاركانأعظممنالقضاءمنصبأن

ورقة.04:لأوراقاعدد

هـ.1361سنة،المؤلفبخط:النسخوتاريخالناسخ

457:فلوجلA.c935.F..)185(:الحفظرمز527:الرقم

.c)1الورديابنوصية:المخطوطعنوان1-

محمدبنعمربنمظفربنعمرالدينزين،(4AV-)الورديابن:المؤلف

الشافعي.الحلبيالمعري

:المخطوطبداية

هزلمنوجانبالفصلوقلوالغزلالاغانيذكراعتزل

.(ب4ا-1):الأوراقعدد

البستي.الفتحأبيقصيدة:المخطوطعنوان2-

محمد.بنعلي،هـ(04-1)البستيالفتحأبو:المؤلف

(1)

،(6/885):"نبروكلما"و،(1/987):"يةلهدا":لمصادرا

(1/582).
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:المخطوطبداية

خسرانالخيرمحضغيروربحهنقصاندنياهفيالمرءزيادة

.h(_أ4):الأوراقعدد

194:فلوجلA.o344.F.547(.):لحفظارمز825:لرقما

.(المختار)1النبينعتفيالأبراربذريعةالموسومةالقصيدة:المخطوطعنوان

؟.بشانيالمعروفالرحمنعبدبنإبراهيم،اللارندوي:المولف

:المخطوطبداية

الجمالطيبةمنطابةطيبفاجقدارتحاليعلىبكرالبوازلحادييا

.ورقات4:الأوراقعدد

1/الأولىجمادى/17:النسختاريخ 0 0 Y.هـ

294:فلوجلA.p344.F.)547(.:الحفظرمز925:الرقم

.قصيدتان:المخطوطعنوان

مطلعها:(بيتاخمسون)الاولىالقصيدة1-

يقظةغيرالىنومهكذاوكموغفلةغرورفيتمادىكمإلى

مطلعها:(بيتأوسبعونخمسة)الورديلابنالثانيةالقصيدة2-

هزلمنوجانبالفصلوقلوالغزلالأغانيذكراعتزل

.ورقات4:الأوراقعدد

-فيء*+!.+

.(1/628):"لكشفا":لمصادرا(1)
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9247:هيلين.txiM.2,9142:الحفظرمز053:الرقم

.)1(الشفيعمدجفيالبديعالنظم:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19)_1السيوطي:المولف

فيهامدحتبديعيةهذه...وأحكامهصنعهالبديعدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....امتداحهالخلقعلىوجبمن

.(7611-أ631):الأوراقعدد

-فيجمدبي

2487:هيلين.txiM.744:الحفظرمز.153:الرقم

ربيعة.بنلبيدشعرديوانشرج:المخطوطعنوان

.هـ(064سنةحيأكان)اللهعبدبنعلي،الطوسي:المولف

الخ....رسومالأغربأعلاملهند:لبيدقال:المخطوطبداية

ورقة.431:الأرراقعدد

هـ.958/شوال:النسختاريخ

ببهى!بم-كأث

994:فلوجلN.458.F.:الحفظرمز532:الرقم

قاضيمدائحفيالفارسكوريالدينتقيالشيخمجموع:المخطوطعنوان

.)2(رومليقاضيأفندييحى،القضاة

بنمحمدبنعمرالدينتقي،هـ(101ط)المصريالفارسكوريالمولف

بكر.أبي

".إلخ...الكلامأمراءالشعراءجعللمنحمدأ:المخطوطبداية

الذين.تقيالفقيركاتبهوتصحيحاوضبطأمقابلةأنهاه:المخطوطنهاية

ورقة.)34:الأوراقعدد

)1(

(2)

.(1/453):"لهديةاو"،(2/1691):"لكشفاو"،(282/):!لةكحا":لمصادرا

.(8791/):"نبروكلما":لمصادرا
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954:فلوجلN.115.F.:لحفظارمز533:قملرا

.الزند(1(سقط:المخطوطعنوان

بنسليمانبناللهعبدبنأحمدالعلاءأبو،هـ(-944)المعري:المؤلف

محمد.

إلخ....مدىفيتتابعنكأفراسالشعراءفانبعداما:المخطوطبداية

ورقة.98:لأوراقاعدد

.هـ(ا850)سنةالثانيالشهيدالدينزينبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

064:فلوجلN.993.F.:الحفظرمز453:الرقم

.الزند(2(سقطشرح:المخطوطعنوان

الشيباني.محمدبنعليبنيحيىزكرياأبو،هـ(5-20)التبريزي:المؤلف

إلخ....الشاكرينحمدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.032!.الأوراقعدد

463:فلوجلA.b281.F.)018(:لحفظارمز553:قملرا

.(3(الراحامتداحفيالأفراحمفتاح:المخطوطعنوان

بنالمحسنعبدالفضلأبو،هـ(643)الكاتبالحلبيالتنوخي:المولف

علي.بنالمحسنعبدبنمحمود

(1)

)2(

(r)

:"لهديةاو"،(299/'):"لكشفاو"،(1/1U):"لةكحا":درلمصاا

،(172):"لقنوعاءاكتفاو"،(364/):"نبروكلماو"،(1/77)

.(1/823):"سركيسو،

:"نوكلمابرو"،(299/'):"لكشفاو"،(4/601):"لةكحا":لمصادرا

(/364).

.(2/8571):"لكشفاو"،(2/113):"لةكحا":لمصادرا
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وإيضاح،الشانإصلاحمنوهبماعلىالحمدله:المخطوطبداية

الخمر،ذكرعلىمقصوراكانإنهذاوكتابي،بالبيانالجنانوسماح،البرهان

ونسيب،وهجاءومديح،وزهدورغبة،وجدهزلمنالشعرمعانيأكثرحوىفقد

إلخ....واستغفارومجون،وافتخاروتشبيه،ورثاء

ورقة.47:لأوراقاعدد

464:فلوجلA.435.F..)705(:الحفظرمز536:الرقم

أميرالىالرومعظيمنقفورمنوردتقصيدةفيهجزء:المخطوطعنوان

القفالبكرأبوالإمامالشيخفأجابهاعنهاللهرضيلهالمطيع،المؤمنين

.الشاشي(1(

اسماعيل.بنعليبنمحمدبكرأبو،هـ(-365)الشاشيالقفال:المولف

الدولة،معتمد،الحضرةزكيالعالمالرئيسالشيخرواية:المخطوطبداية

إلخ....الحدادأحمدبناسماعيلالرجاابي

.ورقات8:الأوراقعدد

564:فلوجلول354.3..)484(.:الحفظرمز537:لرقما

.والفاتك(2(والناسكوالعازموالحازموالباغمالصادح:المخطوطعنوان

بنصالحبنمحمدبنمحمدالديننظام،هـ(-405)الهباريةابن:المولف

.البغداديالهاشميحمزة

ورقة.58:لأوراقاعدد

علي.بنيوسفبنالعزيزعبد:الناسخ

)1(

)2(

2/3):"نبروكلما":لمصادرا 2 v).

4)6:"لةكحا":لمصادرا 7 / r)،"نوكلمابرو"،(2/9601):"لكشفاو":

.(1/272):"سركيسو"،(672):"لقنوعاءكتفااو"،(363/)
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074:فلوجلN.893.F.:لحفظارمز538:لرقما

.قصيدتان:المخطوطعنوان

الأمالي.:المخطوطعنوان1-

؟.الحلوانيالدينشمس:المولف

.(أ3-أ1):الاوراقعدد

.(بيت28مناخرىقصيدة):المخطوطعنوان2-

.مجهول:المولف

.(ب5-أ4):لأوراقاعدد

:المخطوطبداية

الفرجنرجوبهوالشكرفرجلمولاناالحمد

-*3بر-

472:فلوجلN.801.F.:الحفظرمز953:الرقم

مقاماتوذكروالمحتةالعشقمنازلفيالتائيةالقصيدة:المخطوطعنوان

.()1(السلوكنظم.!)والمعرفةالتوحيد

بنعليبنعمرحفصأبوالدينشرف،هـ(-632)الفارضابن:المولف

.المصريالحمويالمرشد

ورقة.27:الاوراقعدد

473:فلوجلN.422.F.:الحفظرمز045لرقما

.)2(السلوكنظمشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمودبنداودالدينشرف،هـ(-751)القيصري:المولف

(1)

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/678):"لهديةاو"،(1/562):"لكشفا":لمصادرا

.(1/102):"سركيسو!،(367/)

.(1/662):"لكشفاو!،(1/207):"لةكحا":لمصادرا
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الخ....محمدعلىوالصلاةالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.462:لأوراقاعدد

ربيع25/في،الشاذليالرضيصالحبنمحمدالسيد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1222سنة/الثاني

474:فلوجلN.901.F.:الحفظرمز154:الرقم

نظملمعانيالغروجوهبكشفالمسمىالكبرىالتائيةشرح:المخطوطعنوان

.الدر)1(

أحمد.بنالرزاقعبدالدينكمال،هـ(-073)الكاشاني:المؤلف

الخ....العدمغسقعنالوجودصبحبقدرتهفلقالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.062:لأوراقاعدد

هـ.549/الاخرةجمادى:النسختاريخ

-*بز%!

476:فلوجلA.4.F..)005(:الحفظرمز542:الرقم

.)2(البريةخيرمدحفيالذريةالكواكب:المخطوطعنوان

بنسعيدبنمحمداللهعبدأبوالدينشرف،هـ(-496)البوصيري:المولف

!(.الدلاصيالصنهاجيحماد

ورقة.81:لأوراقاعدد

هـ.746/الثانيربيعفي،الصفديالدينصلاحبخط:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/662):"لكشفاو"،(2/831):"لةكحا":لمصادرا

(/7382).

:"نوكلمابرو"،(err',/2):"لكشفاو"،(3713/):"لةكحا":لمصادرا

(/358).
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ivyأفلوجلN.381.F.:الحفظرمز354:الرقم

.(ثانيةنسخة).البريةخيرمدحفيالدريةالكواكب:المخطوطعنوان

ورقة.82:الأوراقعدد

الناصر.الملكالسلطان،الشريفالمقامخزانةبرسم:ملاحظات

47:فلوجلN.444.F.:الحفظرمز445:الرقم A

.)1(البردةقصيدةشرح:المخطوطعنوان

بنالرحمنعبدبنمحمدالدينشمس،هـ(7V_')الصائغابن:المؤلف

الحنفي.الزمرديعلي

ورقة.74:لأوراقاعدد

974:فلوجلA.a211.F.)183(.:الحفظرمز545:الرقم

.)2(البردةقصيدةشرح:المخطوطعنوان

.التبريزيالحسينبنالحسنالدينحسام،هـ(-649)التالشي:المولف

عليهاللهصلىمحمدنورخلقالذي،المحموداللهأحمد:المخطوطبداية

إلخ....الأشياءقبلوسلم

ورقة.09:الأوراقعدد

.-.3AA-L/رمضان?/9:النسختاريخ

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/861):"يةلهداو"،(2/2331):"لكشفا":لمصادرا

.(6/09و)،(387/)

:"نبروكلماو"،(1/982):"يةلهداو"،(2/4331):"لكشفا":لمصادرا

(/309).
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084:فلوجلA.98.F.486(.):لحفظارمز645:لرقما

.(ودمنةكليلةنظم).)1(والعجمالهنودأمثالفيالحكمدر:المخطوطعنوان

حياكان)الحسنبنالحسينبنالحسنبنالمؤمنعبد،الصاغاني:المؤلف

.هـ(064سنة

:المخطوطبداية

العالمالمريدالحيالقادرالحاكمالعزيزللهالحمد

ورقة.013:الأوراقعدد

ذي23/فيحلبفيالحلبيالزلطبناللهعبدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.862/القعدة

814:فلوجلN.011.F.:الحفظرمز475:الرقم

.)2(التائيهالعامريةالقصيدة:المخطوطعنوان

عامر.بنالمظفرعامرأبو،هـ(-696)البصري:المؤلف

الاشياءمظهر،العلياوالكلمة،العظمىالسنةربباسم:المخطوطبداية

الخ....بحقائقها

ورقة.28:الأوراقعدد

482:فلوجلN.112.F.:الحفظرمز485:الرقم

.بالحميرية)3(المعروفةالقصيدة:المخطوطعنوان

اليمني.سعيدبننشوانسعيدأبو،هـ-(-573)الحميري:المؤلف

(t)

)2(

(r)

.(2/101):"نبروكلما":لمصادرا

.(2/72):"لةكحا":لمصادرا

:"سركيسو"،(3892/):"بروكلمافىو"،(4/12):"لةكحا":لمصادرا

(2/7581).
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:المخطوطبداية

مزاحكيروهوجدالأمر

ورقة.29:لأوراقاعدد

.هـ1232:النسختاريخ

فاعمل

لحلإ-ث*+كبن

ياصاحصالحالنفسك

684:فلوجلA.k344.F.547(.):لحفظارمز945:لرقما

.)1(مكانسبنالدينفخرقصيدة:المخطوطعنوان

بنالرحمنعبدالدينفخرالفرجأبو،هـ()-497مكانسابن:المؤلف

القبطي.الرزاقعبد

:المخطوطبداية

أهيفأسمرحبشيمعاشققلبيهوىقد

.ورقات3:الأوراقعدد

-5"-3ب!+كئن-

8642:هيلين.txiM.1584:الحفظرمز055:قملرا

.منتخباتقصائدمجموع:المخطوطعنوان

؟.الحريريالرحمنعبدبنمحمد:المؤلف

اما...وإنعامهلطفهبأنواععبادهعلىتفضلالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

بعدجمعهفيالسببفكان:.-.وبعد.لطيفمجموعالمجموعهذافان:بعد

الخ....تفرقه

ورقة.913:الأوراقعدد

.(6/63):"نبروكلماو"،(2/29):"لةكحا":لمصادرا(1)

232



العربيالأدب

173:فلوجلA.75.F..)146(:لحفظارمز155:لرقما

.(1(الحريريمقامات:المخطوطعنوان

محمد.بنعليبنالقاسممحمدأبو،هـ(51!لأ)الحريري:المولف

وتيسيره،وتوفيقهاللهبعون،الخمسونالمقاماتتمت:المخطوطنهاية

وتصحيحأوفهمأودرايةقراءة...الدينسديدالعالمالأجلالفقيهبلغ...وتسهيله

فخرالأستاذالرئيسعنعنيوالرسالتينالمقاماتروايةلهوأجزت...أصليعلى

وكتبه،الحريريمنشئهاعنتوكانشاهمحمدبنأحمدوهوالفضلأبيالدين

المظفر.محمدبننصر

هذا:اخرهافيوكتب،هـ(064)سنةإلىاجازاتعليها:ملاحظات

إبراهيمالدينسعدوتملكها،السخاويمحمدبنعليوكتبهصحيحالمكتوب

.القادريالرملي

ورقة.622:لأوراقاعدد

هـ.587/القعدةذو:النسختاريخ

372:فلوجلA.9.F..)907(:الحفظرمز255:الرقم

.(ثانيةنسخة)الحريريمقامات:المخطوطعنوان

ورقة.591:لأوراقاعدد

هـ.734رجب/22/فياسحاقأبيابن:النسخوتاريخالناسخ

(1)

2/1):"لكشفاو"،(2/546):"لةكحا":لمصادرا 7 AV)،"نبروكلماو":

.(1/847):"سركيسو"،(3741/)
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373:فلوجلA.156.F..)147(:الحفظرمزo'5:قملرا

.(ثالثةنسخة)الحريريمقامات:المخطوطعنوان

ورقة.681:لأوراقاعدد

هـ.أ531/الاولربيع23/:النسختاريخ

2152:هيلينأ!؟1551."*1!اأةالحفظرمزj00:الرقم

.(رابعةنسخة).الحريريمقامات:المخطوطعنوان

محمد.بنعليبنالقاسممحمدابو،هـ(51ط)الحريري:المؤلف

منوالهمتالبيانمنعلمتماعلىنحمدكإنااللهم:المخطوطبداية

إلخ....التبيان

ورقة.32Y:الأوراقعدد

؟**بر!؟-ء!؟:ضيم

473:فلوجلA.402.F.)485(.:لحفظارمز000:قملرا

.(الاولالجزء).()1الحريريمقاماتشرح:المخطوطعنوان

موسىبنالمؤمنعبدبنأحمدالعباسأبو،هـ(61!)الشريشي:المؤلف

القيسي.

وافسح،الالسنةبأفصحالامةهذهاختصالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الأذهان

ورقة.822:لأوراقاعدد

هـ.أ012/الأولىجمادى/01:النسختاريخ

حير*ير؟

،(20971/):"لكشفاو"،(1/981):"لةكحا":لمصادرا)1(

.(1/2211):"سركيسو"،(3051/):"نبروكلماو"،(1/09)
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973:فلوجلN.65.F.:لحفظارمز655:الرقم

.()1الزمخشريمقامات:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمابو،هـ(53ط)الزمخشري:المولف

إلخ....ابتلائهتضاعيففيالأئهمنليادرجماعلىأحمده:المخطوطبداية

ورقة.54:الأوراقعدد

1/الثانيربيع:النسختاريخ 1 VV.هـ

483:فلوجلN.66.F.:الحفظرمز557:الرقم

.)2(المسيحيةالمقامات:المخطوطعنوان

سعيد.بنيحيىالعباسابو،هـ()!58البصريالنصرانيماريابن:المولف

فيمقامةفأنشأت...البلاغةمنبلغتناماعلىاللهمنحمدك:المخطوطبداية

وأمثالأنبويةوأحاديثقرانيهواياتجزلأوقولأوهزلأجذاوضمنتها،مقامهفنكل

لفظيةوتجنيساترقيقةوابياتدقيقةونكات،ونحويةفقهيةومسائلعربيه

إلخ....وألغازاوأحاجي،معنويةوتأسيسات

ورقة.58:لأوراقاعدد

N.66.67.F.:الحفظرمز585:الرقم .N F104:فلوجل

والمسكية،،الرياحين).السيوطيمقاماتمنحصة:المخطوطعنوان

.()3(والياقوتية،والزمردية،والفستقية

بكر.ابيبنالرحمنعبدالذينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

(1)

)2(

)?(

:"لهديةاو"،(2/1971):"لكشفاو"،(3228/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/679):"سركيسو"،(3832/):"نوكلمابرو"،(2/2.4)

:"نوكلمابرو"،(2/1971):"لكشفاو"،(4/69):"لةكحا":درلمصاا

(/3651).

.(6/486):"نبروكلماو"،(2/5871):"لكشفا":لمصادرا

Yro



ورقة.93:لأوراقاعدد

.زادهطرابلسيمصطفى:الناسخ

654:فلوجلN.101.F.:الحفظرمز955:الرقم

.الكبير(1(الاغانيمنالثانيالنصف:المخطوطعنوان

محمد.بنالحسينبنعلي،هـ(-356)الأصفهانيالفرجأبو:المؤلف

.ورقات507:لأوراقاعدد

/شوال9/1:النسختاريخ

ث-3ير-

023:فلوجلN.04.F.:الحفظرمز056:الرقم

.(2(اللغةفيالكامل:المخطوطعنوان

الاكبر.عبدبنيزيدبنمحمدالعباسأبو،هـ(-285)المبرد:المؤلف

بنعليأبوالحسنحدثنا:جابربنسعيدعثمانأبوقال:المخطوطبداية

العباسأبيعلىالكتابهذاليقرىء:قال،عليهقراءة،الأخفشسليمان

الخ....مزيدهويوجب،رضاهيبلغكثيرأحمدأللهالحمد:المبرديزيدبنمحمد

ورقة.522:لأوراقاعدد

3:فلوجلN.02.F.:الحفظرمز165:الرقم

.(3(والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار:المخطوطعنوان

)1(

)2(

(r)

:"نوكلمابرو"،(1/921):"لكشفاو"،(try/2):"لةكحا":لمصادرا

.(23):"القنوعاكتفاءو"،(2/27)

:"بروكلمانو"،(2/2381):"لكشفاو"،(3773/):"لةكحا":لمصادرا

(1/984).

:"لهديةاو"،(1/325):"لكشفاو"،(2/123):"لةكحا":درلمصاا

(6 2 5 / t)،"(1/756):"سركيسو"،(3491/):"نبروكلماو.
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بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(!42)الثعالبي:المولف

إسماعيل.

الخ....الشكرأكثريستغرقنعمهأقلالذياللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

ورقة.001:لأوراقIعدد

هـ.4511/محرم26/فيكرميإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

422:فلوجلA.a281.F..018(:الحفظرمز625:الرقم

.القريض)1(نصرةفيالإغريضنضرة:المخطوطعنوان

بنيحيىبنالفضلبنعليابو،هـ()-65العلويالمظفر:المولف

الموصلي.الحسينيالعلوياللهعبد

الخ....سطواتهالقاهرة،اياتهالباهرةلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.89:لأوراقاعدد

522:فلوجلاأ."*م.18:الحفظرمز635:لرقما

.الضرائر)2(لفرائدالبصائرموارد:المخطوطعنوان

بنحسينبنسليممحمد،هـ(1117حيأ)كانافنديسليم:المولف

الحليم.عبد

المزبدويمتعد،السائغالنعيميمتئدحمدأ...:المخطوطبداية

يردمناهلوتسعةالشعرضرورةحقيقةمنهايغترفمشرعةعلىورتبته...السابغ

ونوادر،الشواذبعضفيهاأودعتومبركة،الضرائرقواعدشواهدعلىالشاعرمنها

إلخ....الضرائرشواردتناسب

)1(

(2)

:(نبروكلماو،،(2/9591):"لكشفاو"،(3498/):"لةكحا،:لمصادرا

(/3181).

.(3033/):"لةكحا":لمصادرا
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ورقة.441:لأوراقاعدد

هـ.1231صفر/في،البروسيمحمدبنابراهيم:النسخوقاريخالنسخ

242:فلوجلN.43.F.:الحفظرمز465:الرقم

.)1(الكتابكنز:المخطوطعنوان

إسماعيل.بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبوهـ(،42)طالثعالبي:المولف

الخ....الفرقانأولهوالذياللهحمدبعداما:المخطوطبداية

ورقة.021:لأوراقاعدد

342:فلوجلN.438F.:الحفظرمز565:الرقم

.)2(والمراسلاتالمكاتباتفيوالصفاتالإنشاءبديع:المخطوطعنوان

أحمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ(rr-01)الكرميمرعي:المولف

الحنبلي.المقدسي

الإمامابنمرعيالفهامةالبحرالعلامةالعالمالإمامالشيخقال:المخطوطبداية

بحليةوحلاهالإنساناكرمالذيللهالحمد:-اللهرحمهما-المقدسييوسفالشيخ

إلخ....النطق

ورقة.06:الأوراقعدد

4152:هيلين.txiM.3,1454:الحفظرمز665:الرقم

.الآدابعلمحدودفيالكتابشهود:المخطوطعنوان

حامدبنيوسفبنحامد،هـ(1-172)النقشبنديالباندرموي:المولف

)1(

)2(

.9i)1:"نبروكلما":لمصادرا / r).

:"نبروكلماو"،(1/171):"يضاحلإاو"،(3248/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/8731):"كيسسرو"،(153):"لقنوعاءكثفااو"،(8/273)

YrA



حدودترتيبإلىمباشراكنتلما...أدبنيالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الفنون

.(أ524-أ384):لأوراقاعدد

927:فلوجلN.51.F.:الحفظرمز675:الرقم

.()1(منشات)،الخوارزميبكرأبيرسائلديوان:المخطوطعنوان

.الطبرخزيالعباسبنمحمد،(-.ArAr-)الخوارزميبكرابو:المؤلف

إلىبهاكتب،الخوارزميبكرابيالأستاذرسائلهذه...:المخطوطبداية

العالمينرب.الحمدللهعباد...ابنالوزيرنكبهلمااسحاقأبيالحاجب

منهربلفاأحمدبنكثيرإلىوكتب...أجمعينوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

إلخ....الثانيالحسنأبيالأمير

ورقة.99:لأوراقاعدد

هـ.ا630رجب/2/:النسختاريخ

زر3!

458:فلوجلA.a935.F..)185(:الحفظرمز568:الرقم

.والدرر)2(اللآلىءوحلالمدرطرح:المخطوطعنوان

بنالجوادعبدبنمحمدبنيوسف،اهـ(890حياكان)الشربيني:المولف

خضر.

إلخ....وهالكسالمكلوعالم،الممالكمالكللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.38:لأوراقاعدد

)2(

:"لهديةاو"،(1/077):"لكشفاو"،(3038/):"لةكحا":درلمصاا

(،"04):"لقنوعاءاكتفاو"،(1/134):"نبروكلماو"،(2/75)

.(1/838):"سركيسو"

:"نوكلمابرو"،A(2/3):"يضاحلإاو"،(4/971):"لةكحا":درلمصاا

(8/03).

Yrq



ذو22/في،الغزنويرضوانبناحمد:النسخوتاريخالئاسخ

هـ.1261/القعدة

ل!ءد-ي؟

337:فلوجل.txM.352:الحفظرمز956:الرقم

.()1الامثالمجمع:المخطوطعنوان

5)الميداني:المولف 1 A)النيسابوريأحمدبنمحمدبناحمدالفضلأبو،هـ.

إلخ....الكلامصدربهيوشحماأحسنان:المخطوطبداية

ورقة.232:لأوراقIعدد

/الاخرةجمادى:النسختاريخ

338:فلوجلN.55F.:الحفظرمز057الرقم

.)2(العربامثالفيالمستقصى:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمابو،هـ(53ط)الزمخشري:المولف

الخ....اليقينبردمنصدورنابهأثلجماعلىدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.412:الأوراقعدد

هـ.5211/رمضان/oفي،البلويالدينولي:النسخوتاريخالناسخ

؟،!يما-جمغ

1652:هيلين.txiM.873:الحفظرمز571:الرقم

.العربامثالفيالمستقصى:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(53ط)الرمخشري:المولف

(1)

)2(

،(27915/):"الكشفو"،(1024/):داكحالة":المصادر

.(21825/):"سركيسو"،(3215/):دابروكلمانو"،(182/)

،(24671/):"الكشفو"،(3282/):"كحالة":المصادر

.(3Yri/):دابروكلمانو"،(2204/)
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الخ....اليقينبردمنصدورنابهأثلجماعلىدئهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.421:لأوراقاعدد

هـ.097رجب/18/:النسختاريخ

933:فلوجلN.58.F.:الحفظرمز572:الرقم

.(1(الأمثالزبدة:المخطوطعنوان

ابراهيم.بنمصطفى،هـ(01-24)الكليبوليلي:المؤلف

إلخ....والاقوالبالألفاظعبادهزينالذيللهالحمد:المخطوطبداية

5:الأوراقعدد r.ورقة

هـ.5301:النسختاريخ

9512:هيلين.txiM.1286:الحفظرمز573:الرقم

.الامثالزبدة:المخطوطعنوان

إبراهيم.بنمصطفى،هـ(4201-)الكليبوليلي:المؤلف

أحسنأن...والاقوالبالأفضالعبادهزينالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....العظامالعلماءعنالصادرةالأمثالالكلاموألذالمقال

ورقة.23:لأوراقاعدد

هـ.7601/الثانيربيع:النسختاريخ

043:فلوجل.txM.604:الحفظرمز457:الرقم

.الحكماءوكلامامثال:المخطوطعنوان

؟.القاهرالفاسيعبدبنالحسن،الوافلاوي:المؤلف

.(2/154):،لهديةاو"،(3558/):"لةكحا":لمصادرا(1)

241



مما..استنبطتها.العامةكلامومن،جمعتهاالامثالهذه:المخطوطبدايه

ومن،قيدتهالحكماءكلامأيضاوهذا....طونبايربهعبدبتركيبهااعتنى

الخ....اختصرتهالسيوطيمجموع

ورقة.38:لأوراقاعدد

243:فلوجل.txM.405:الحفظرمز557:الرقم

.(1(اللبيبونزهةالاريبتحفةاختصار:المخطوطعنوان

بنمحمدبنأحمدبنمدينابو،هـ(1132حياكان)الفاسي:المؤلف

علي.بنالقادرعبد

ورقة.35:لأوراقاعدد

843:فلوجلA016.txM.d-:الحفظرمز576:الرقم

.(2(الكلمنوابغ:المخطوطعنوان1-

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمابو،هـ(53ط)الزمخشري:المولف

الكلمهذهإلهام،السوابغالنعممنمنحتنيممااناللهم:المخطوطبدايه

إلخ....النوابغ

.(ب8-أ1):الأوراقعدد

.(3(الذهبأطواق:المخطوطعنوان2-

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(53ط)الزمخشري:المولف

)1(

(2)

)3(

.(9/584):"نوكلمابرو"،(3983/):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(2/7891):"لكشفاو"،(282/)":"لةكحا":درلمصاا

.(1/679):"سركيسو"،(3532/):"نوكلمابرو"،(2/204)

1/)1:"لكشفاو"،(3228/):"لةكحا":درلمصاا 1 )V،"يةلهداو":

،(291):"لفنوعاءاكتفاو"،(3372/):"نوكلمابرو"،(2/204)

.(Ayr/1):"سركيسو"

242



إلخ....نعمتكمناليأزللتماعلىأحمدكإنياللهم:المخطوطبداية

._f1I(ا9):لأوراقاعدد

.)1(القاسمأباياالمسمىالكبارنصائح:المخطوط3-عنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(53ط)الزمخشري:المولف

فيالائهمنليادرجماعلىوأحمدهاثقالعدلبالواحد:المخطوطبداية

إلخ....ابتلائهتضاعيف

.(ا84-ا51):لأوراقاعدد

.)2(الدهباطباق:المخطوطعنوان4-

.هـ(06-0)الاصفهانيالمغربياللههبةبنالمؤمنعبد:المولف

...كرمكجلابيبمنعلينااسبلتماعلىنحمدكإنااللهم:المخطوطبداية

الخويعليبنمحمودبنمحمدبناحمداللهأولياءمنولياليأشارفقد:وبعد

مسلكفيهاأسلك،الفصيحةوالخطبوالنصيحةالوعظفيمقالةمئةلهأجمعان

إلخ....الذهببأطواقالمسماةمقالتهفيالزمخشرياللهجارالعلامةالإمام

.(ب18_ا94):لأوراقاعدد

943:فلوجلN.424.F.:الحفظرمز577:الرقم

مقالة.مئةوهيالنصائحوتسمىالذهباطواق:المخطوطعنوان

محمد.بنعمربنمحمودالقاسمأبو،هـ(35ط)الزمخشري:المولف

ورقة.53:الأوراقدعد

)\(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/204أ:"يةلهداو"،(2/5591):"لكشفا":درلمصاا

(/3432).

:"سركي!و"،(3382/):"نبروكلماو"،(2/611):"لكشفا":درلمصاا

.(053):"القنوعاكتفاءو"،(20031/)
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85:الرقم Vالحفظرمز:.N.96.F053:فلوجل

الذهب.أطباق:المخطوطعنوان

.هـ(06-0)الأصفهانيالمغربياللههبةبنالمؤمنعبد:المؤلف

ورقة.85:لأوراقاعدد

.-1101سنةرجب/0/2،الويروياللهعبدعلي:النسخوتاريخالناسخ

153:فلوجلN.07.F.:الحفظرمز957:الرقم

الإسلاملشيخالأطباقأطباقعلىالآفكرمانيلمحمدشرج:المخطوطعنوان

.(1(أفنديأسعدمحمد

.الكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(1-174)اقكرماني:المؤلف

الائكعلىاللهمنحمدكوكيف،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

إلخ.....للتسلسلالمستوجبوهو

ورقة.132:لأوراقاعدد

هـ.5511/الآخرةA5Lجما1/2فيأفنديأسعد:النسخوتاريخالناسخ

ث"؟بر-*

352:فلوجلN.425.F.:الحفظرمز058:الرقم

.(2(طالبأبيبنعليكلاممنطالبكلمطلوب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدالدينرشيد،هـ(-573)الوطواط:المؤلف

الجليل.عبد

.(أأ-417):الأوراقعدد

(1)

)2(

ئ-لأ-ب!-

.(9/892):"نبروكلما":لمصادرا

:"نبروكلما"و،(°°/2):"يةلهداو"،(2/1271):،لكشفا":لمصادرا

.(2/1291):"سركيسو"،(1/932)
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453:فلوجلN.57.F.:الحفظرمز185:الرقم

.(1(الحكمدرروسلكالكلمموارد:المخطوطعنوان

.هـ(001-4)الهنديالمباركبناللهفيضالفيضأبو:المؤلف

منمستنبطةالمخترعةالمعجمةغيرالرسالةهذهان...:المخطوطبداية

إلخ....العلومواحياءللسيوطيوالإتقان،كالصحيحين،المتداولةالكتب

ورقة.16:لأوراقاعدد

مبمحمئهبم!

357:فلوجلdnu318.txM.931:الحفظرمز582:الرقم

.(جزان).الفريد)2(العقد:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدعمرأبو،هـ(32ط)القرطبيربهعبدابن:المؤلف

الخ....انتهاءبلاالاخرابتداءبلاالاولللهالحمد:المخطوطبداية

قة.لأوراقاعدد

جمادىفي،الطربزونيالحامديعليبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.5211سنة/الاولى

9052:هيلين.txiM.077:الحفظرمز583:الرقم

(.rالالباب(وثمرالادابزهر:المخطوطعنوان

علي.بنإبراهيماسحقأبو،هـ(4-13)القيروانيالحصري:المؤلف

)1(

)2(

)3(

.(9/542):"نوكلمابرو"،(2/633):"لةكحا":لمصادرا

:"يةلهداو"،(2/9411):"لكشفاو"،(1/172):"لةكحا9:لمصادرا

2/1):"نبروكلماو"،(1/06) 1w)،"(933):"لقنوعاءاكتفاو،

.(1/261):"سركيسو"

:"يةلهداو"،(759'/):"لكشفاو"،(1/54):"لةكحا":درلمصاا

.(243):"القنوعاكتفاءو"،(1/8)
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إلخ....البيانبفضيلةالإنساناختصالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.923:الأوراقعدد

*كأطؤ"بز

358:فلوجلA.a84.F.914(.):الحفظرمز458:الرقم

.الخمور(1(وصففيالسرورقطب:المخطوطعنوان

القاسم.بنابراهيم،هـ(388حياكان)القيروانيالرقيق:المولف

اهل،والإكراموالجلال،والإنعامالفضلذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والمحامدالطول

ورقة.643:لأوراواعدد

هـ.785/الحجةذو5/:النسخئاريخ

A..84.F.015(.):الحفظرمز585:الرقم b358:فلوجل

.(الثانيالجزء).الخموروصففيالسرورقطب:المخطوطعنوان

ورقة.692:لأوراقاعدد

953:فلوجل.txM.35:الحفظرمز3:586الر

.)2(والمشروبالمشمومذكرفيوالمحبوبالمحب:المخطوطعنوان

الموصلي.،الكندياحمدبنالحسنأبوهـ(،)-312الرفاءالسري:المؤلف

إلخ....الأدباهلعلىالمحبةكؤوسأدارالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.022:لأوراقاعدد

هـ.أ510/محزم:النسختاريخ

)1(

)2(

:"لهديةاو"،(21531/):"لكشفاو"،o(1/2):"لةكحا":درلمصاا

(1/7).

(.211i1/):"لكشفاو"،(213):"لةكحا":لمصادرا

246



5:لرقما 8 Vلحفظارمز:txM.37.063:فلوجل

الثعالبي.للإماممحاضرات:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورابو،هـ(!42)الثعالبي:المولف

إسماعيل.

إلخ....الراغبأملينتهيكرمهالىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.731:الأوراقعدد

136:فلوجلN.41.F.:الحفظرمز588:الرقم

.)1(وذمهشيءكلمدحفيالمواقيتيواقيت:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورابو،هـ(42ط)الثعالبي:المولف

إسماعيل.

وصلاته،العدينقطعانوإلى،الحمدأمكنماللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....انزلمابخيرارسلمنخيرعلى

ورقة.63:الاوراقعدد

362:فلوجل.txM.36:الحفظرمز958:الرقم

المواقيت.يواقيت:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(42.)الثعالبي:المولف

إسماعيل.

والهمحمدالنبيعلىوصلاته،الشاكرينحمدللهالحمد:المخطوطبداية

مترجمكتابهذا:إسماعيلبنالملكعبدمنصورأبوالشيخقال،اجمعين

لبعضألفتهكنتوقد،وتهجينهوتزيينهوذمهشي؟كلمدحفيالمواقيتبيواقيت

.(3891/):"نبروكلما":لمصادرا(1)
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وهذا،بهالإلحاقيصلحمااليهوأضفت،ابوابهفيالأئامعلىزدتثمالملوك

الخ....الكتابأبوابثبت

ورقة.82:لأوراقاعدد

هـ.ا246/رمضان/11في،الخلوصيمحمد:النسخوتاريخالناسخ

0152:هيلين.txiM.1015:الحفظرمز095:الرقم

مدحفيوالظرائفواللطائفالمواقيتبعضفياليواقيت:المخطوطعنوان

وذفه.شيءكل

إسماعيل.بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبوهـ(،942)الثعالبي:المؤلف

خيرلهالحمد...المقدسيالرزاقعبدبنأحمدنصرأبوقال:المخطوطبداية

فيكانالكتابهذا...المرامواستنجاحالكلاماستفتاحبهطلبما

الخ....نسختين

ورقة.128:الأوراقعدد

صفر/22/:النسختاريخ

1152:هيلين.txiM.1582:الحفظرمز195:الرقم

.اخرىنسخة:المخطوطعنوان

ورقة.76:لأوراقاعدد

هـ.ا420رجب/9/فيمحمدبنمحمدبنمحمود:النسخوتاريخالناسخ

كأ-**يرث

936:فلوجلN.51.F.:الحفظرمز295:الرقم

(.O)والبلغاءالشعراءومحاوراتالأدباءمحاضرات:المخطوطعنوان

(1)

،(2/9061):"لكشفاو"،(1/246):"لةكحا":لمصادرا

.(1/229):"سركيسو"،(3312/):"نبروكلماو"،(1/113)

248

:"لهديةاو"



بنمحمدبنالحسينالقاسمأبو،هـ(-205)الاصفهانيالراغب:المؤلف

المفضل.

سيدنافان:وبعد...تحويهأنالاقطارتقصرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

منغيرهماومنالاشعارعيونومنالاخبارنكتمنصنفتممالهاختارأنأحب

الخ.....الكتب

ورقة.366:الأوراقعدد

الكاظمي.حمزةبنخانعلي:الناسخ

A..145)712(.:الحفظرمز395:الرقم 144.F and073:فلوجل

.(جزان).والبلغاءالشعراءومحاوراتالادباءمحاضرات:المخطوطعنوان

ورقة.414:الثانيلجزءا،ورقة714:لأولالجزءا:لأوراقاعدد

كا؟ب-يمغ

377:فلوجلN.63.F.:الحفظرمز495:الرقملا

0الأبرار)1(ربيعمنالمنتخبالاخيارروض:المخطوطعنوان

.يعقوببنقاسمبنمحمدالدينمحصي،هـ(49-0)الاماسي:المؤلف

إلخ0...التبيانمنوألهمتناالبيانمنعلمتناماعلىاللهمنحمدك:المخطوطبداية

ورقة1710:الاوراقعدد

هـ.5901/محرم11/في،الصفطيمنصوربنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

*ة!ميرث

038:فلوجلA.701.F.483(.):الحفظرمز595:الرقم

.)2(الاتباععدوانفيالمطاعسلوان:المخطوطعنوان

)?(

)2(

0)6:"لةكحا":لمصادرا 0 / r)،"(1/619):"لكشفاو.

5)4:،لةكحا":درلمصاا 6 / r)،"لكشفاو!:(2/99A)،"لهديةاو،:

.(1/941):!سركيسو"،(3725/):!نبروكلماو"،(2/69)

924



بناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو،هـ()-565الصقليظفرابن:المؤلف

المكي.ظفربنمحمد

الأصلفيوالسلوان...الفاخرةالملابسلأدنىاللهشكرإن:المخطوطبداية

ثمالماءعليهاوصبحكتإذاأنهاالاعرابتزعمبيضاءخرزةوهيسلوانةجمع

إلخ....محبوبهعنسلاالمحبشربه

ورقة.771:لأوراقاعدد

/سنةالقعدةذيفي،طلحةبناللهعبدمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.654

ء.*-شا*--"،"س

183:فلوجلN.83.F.:الحفظرمز695:الرقم

.(ثانيةنسخة)المطاعسلوان:المخطوطعنوان

ورقة.76:لأوراقاعدد

هـ.1801/الأولربيع/01:النسختاريخ

1836:فلوجلA.892.F..)152(:الحفظرمز795:الرقم

.)1(ودمنةكليلةكتاب:المخطوطعنوان

الله.عبد،هـ(1-45)المقفعابن:المؤلف

كليلةكتابهذا،اصطفىالذينعبادهعلىوسلاألهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....باباعشرستةوهو،ودمنة

ورقة.86:لأوراقاعدد

هـ.0001/شعبان/91،عبسبنبكرأبيبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

،(2/7051):"لكشفاو"،(2/103):"لةكحا":لمصادرا

.(1/052):"سركيسو"،(2/99):"نبروكلماو"،(1/834)

025
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8542:هيلين.txiM.2,3915:الحفظرمز895:قمالر

.(1(الطيفكتاب:المخطوطعنوان

عيسى.بنعليالحسنأبوالدينبهاء،هـ(687حياكان)الإربلي:المولف

:المخطوطبداية

الاخلاقرياضةالتصابيفيقيسذؤابةمنخليلييا

.(ب1_11أ4):الأوراقعدد

0522:هيلين.txiM.767:الحفظرمز995:الرقم

.والأزهار(2(الطيورحكمعنلأسراراكشف:المخطوطعنوان

أحمد.بنالسلامعبدالدينعز،هـ(67ط)المقدسيغانمابن:المولف

عنجدهفيالمتعاليبعدهفيالقريبقربهفيالبعيدللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وجدهالقولهزل

ورقة.04:لأوراقاعدد

الرمضاني،أقبايبنأحمدشهابيناجيالرحمنعبد:النسخوقاريخافاسخ

هـ.699/رمضان25/في

6922:هيلين.txiM.1576:الحفظرمز006:الرقم

.)3(الغفرانرسالة:المخطوطعنوان

(1)

(2)

(3)

:"نبروكلماو"،(2/98):"يضاحلإاو"،(2/484):"لةكحا":لمصادرا

(4/651).

:"نبروكلماو"،(2/5841):"لكشفاو"،(2/541):"لةكحا":درلمصاا

.(1/791):"سركيسو"،(182):"لقنوعاءكثفااو"،(4/234)

:"يةلهداو"،(1/109):"لكشفاو"،(1/181):"لةكحا":درلمصاا

.(1/723):"سركيسو"،(172):"لقنوعاءكتفااو"،(1/77)

Yo1



بنسليمانبناللهعبدبناحمدالعلاءأبو'-(-944)المعري:المؤلف

الخيراتكلفيوهوجبرئيلاليهنسبالذيالجبرعلمقد:المخطوطبداية

الخ....سبيل

ورقة.128:الأوراقعدد

7922:هيلين.txiM.9114:الحفظرمز106:قمالر

.المسكتة)1(الأجوبة:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبنابراهيم،_(-322)عونأبيابن:المؤلف

قيل،والزهادوالحكماءالفلاسفةجواباتمنفقر:المخطوطبداية

إلخ....أذنيهفسد،تسمعلا:لهوقيل،عينيهفغمض،تنظرلا:لفيلسوف

ورقة.58:لأوراقاعدد

11/جمادىفي،التبريزيالحسينيأحمدميرزا:المسخوتاريخالناسخ

132/الاخرة iهـ.

-بربه*,كأ-كبهبى

2478:هيلين.txiM.1,3915:الحفظرمز206:قملرا

القلم.رسالة:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المؤلف

الخ....البراعةمنبرفاقمنيا...لمجمئطرون(والق!ومافث):المخطوطبداية

.(ب4-أ1):لأوراقاعدد

*مج!مجئي

.(1/82):"لإيضاحا":لمصادرا(1)

YO



0842:هيلين.txiM.3,1224:الحفظرمز306:الرقم

.()1(اليراعةوصففيالبراعةنشوء).البراعةفيرسالة:المخطوطعنوان

الرومي.الدينبدربنمحمد،هـ(001)_1المنشيالأقحصاري:المؤلف

حدالبالغينبعضفان:.وبعد..بالقلمعلملمنحامدأ:المخطوطبداية

الخ....اليراعةبراعةوصففيأغرب،البلاغة

.(ب86-أ18):الأوراقعدد

383:فلوجلكركاأ.256.:لحفظارمز406:لرقما

.الحمدونية(2(التذكرةكتابفهرس:المخطوطعنوان

محمد.بنالحسنبنمحمدالمعاليابو،هـ(-562)حمدونابن:المؤلف

.ورقات3:الأوراقعدد

ة؟ي-كلم

385:فلوجلN.72.F.:الحفظرمز506:الرقم

.الأخيار(3(ومسامرةالأبرارمحاضرة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحـي،هـ(63)طعربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

،الأبرارمحاضرةفيالفوائدشموساطلعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الأخيارمسامرةفيالقلائدنظاموجعل

ورقة.036:لأوراقاعدد

هـ.779/شوال/1"في،السلانكيأحمدبنمحمد:المسخوتاريخالناسخ

)1(

(2)

(r)

:"لإيضاحاو"،(2/062):"يةلهداو،،(3061/):"لةكحا":لمصادرا

(2/846).

(.31v1/):"نبروكلما":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(2/0161):"لكشفاو،،(3135/):"لةكحا":لمصادرا

.(1/971):"سركيسو"،(4/704)
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387:فلوجلA.115.F..)805(:الحفظرمز606:لرقما

.()1وجاريةجاريةألفكتاب:المخطوطعنوان

بنمحمدبنعليالحسنأبوالشريف،هـ(-655)خواندفترابن:المؤلف

الطوسي.الموسويالحسينيالرضا

ورقة.552:الأوراقعدد

شيخو،السيفيالملكيالمولويالعاليالمقامبرسمالمخطوط:ملاحظات

.وإجازاتسماعاتوعليها،المؤلفبخطوالنسخة

938:فلوجل.؟.ول.593)305(.:الحفظرمز706:الرقم

أفكارابكارغرةدرةوتذكرةالبلغاءوترجمانالفصحاءديوان:المخطوطعنوان

الشعراء

بنخليلالصفاءابوالدينصلاحالامير،هـ()-764الصفدي:المؤلف

الألبكي.السيفياللهعبدبنأيبكالدينعزالأمير

الذينعبادهعلىوسلالم،وكفىللهالحمد:المخطوطبداية

من،معناهوحسن،لفظهطابماالديوانهذافيجمعتفقد:وبعد...اصطفى

إلخ....العربافتخارنوعمنهوالذي،الادبفن

مؤلفهيدعلىوذلك...الديوانهذافيجمعهأردناماانتهى:المخطوطنهاية

والحمدمئةوسبعوخمسيناثنتينسنةالصفديالسيفياللهعبدبنأيبكبنخليل

لله.

ورقة.)95:لأوراقاعدد

المالكيالملكيالسيديالكبيريالأميريمولانامطالعةبرسم:ملاحظات

الخاصكي.اقبغاالأشرفي

(1)

)2(

.(3335/):"نبروكلما":لمصادرا

.(6/711):"نوكلمابرو"،(1/253):"يةلهدا":لمصادرا
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494:فلوجلA.592.F..)405(:لحفظارمز806:لرقما

.والإنشاء)1(الشعرفيالإنشاءسلافديوان:المخطوطعنوان

محمدبنبنالباقيعبد،اهـ()-660المنوفيالإسحاقي:المولف

المعطي.عبد

وإرهاف،اللسانعنانباطلاقفضللمنفضمنياأحمدك:المخطوطبداية

إلخ....البيانبنانعضب

ورقة.491:الأوراقعدد

المؤلف.بخط:الناسخ

794:فلوجلA.503.F..)905(:الحفظرمز906:الرقم

.)2(الراهبنقولاالقسكليات:المخطوطعنوان

.هـ(161ط)الروميالحلبيالصائغنقولا:المؤلف

ورقة.961:لأوراقاعدد

894:فلوجلN.443.F.:الحفظرمز016:الرقم

المبينالحقتجلياتفيالرياحينوريحانالدواوينديوان:المخطوطعنوان

.والتداوين)3(الصيغانواعجميععلى

الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ()-1143النابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

)\(

)2(

(r)

.(1/594):"لهديةاو"،(2/44):"لةكحا":درلمصاا

.(8/37):"نبروكلماو"،(4/04):"لةكحا":درلمصاا

:"نبروكلماو"،(1/305):"يضاحلإاو"،(1/095):،يةلهدا":درلمصاا

.(402):"القنوعاكتفاءو"،(8592/)
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بمفاتيحالإمكانخزائنفتحالذيلهالحمد...:المخطوطبداية

إلخ....الكرم

ورقة.392:الأوراقعدد

9942:هيلينكاأ.2.1586.أ*4:الحفظرمز116:الرقم

الرياحين.وريحانالدواوينديوان:المخطوطعنوان

الغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،هـ()-1143النابلسي:المولف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

منتيسرمافيهاأكتبأوراقهذه...الانعاموليلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....النبويةالمدائحفينظمي

.(ب542ء-ا913):الأوراقعدد

ثئر3بر+

193:فلوجلN.88.F.:الحفظرمز216:الرقم

.(1(زيدونبنالوليدأبيرسالةشرحفيالعيونسرح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدالدينجمال،هـ()،76المصرينباتةابن:المولف

محمد0

الخ.00.لهالاالحمديجبلاالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.162:لأوراقاعدد

بئن!ك!

5102:فلوجل.txM.735:الحفظرمز136:الرقم

.(2(زيدونابنرسالةشرحفيالمتونتمام:المخطوطعنوان

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/148):"لكشفاو!،1V1(3/):"لةكحا،:لمصادرا

(2 4 / I)،"2):"لقنوعاءكتفااو vr)،"1/2):"سركيسو ir).

=:"يةلهداو"،(1/148):"لكشفاو"،(1/086):"لةكحا":درلمصاا
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بنخليلالصفاءأبوالدينصلاحالأمير،هـ()-764الصفدي:المولف

الالبكي.السيفياللهعبدبنأيبكالدينعزالأمير

الخ....بالإسلامصدورناشرحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.412:لأوراقاعدد

هـ.0127/الثانيربيع13/،عابدينبنابراهيم:النسخوتاريخالناسخ

393:فلوجلN.385.F.:الحفظرمز416:الرقم

.)1(الصبابةديوان:المخطوطعنوان

بنأحمدالدينشهاب،هـ()-776التلمسانيحجلةأبيابن:المولف

الواحد.عبدبنبكرابيبنيحيى

الخ....رضاالغرامبأحكامللعاشقينجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.212:لأوراقاعدد

."الناصريالملكيالسلطانيالشريفالمرسوم":الطرةعلى:ملاحظات

493:فلوجل.891.4*ول:الحفظرمز516:الرقم

.)2(الإصابةوموائدالصبابةلبابة:المخطوطعنوان

الشريفالدلستكتابأحد.)الصائغبنإسماعيلالدينعماد:المولف

.هـ(083حيأسنةكان)(المحروسةبدمشق

)1(

)2(

:"لفنوعاءاكتفاو،،(6/021و)،(31f1/):"نبروكلماو"،(1/253)

.(2/2121):"سركيسو"،(732)

:"يةلهداو،،(1/64V):"لكشفاو"،(1/223):"لةكحا":درلمصاا

،(413):"لقنوعاءاكتفاو"،(6/82):(نبروكلماو"،(1/311)

.(1/82):"سركيسو"

.(6/82):"نبروكلما":درلمصاا

257



اللطفعلىالقلوبرقةجعلالذيللهالحمد:المخطوطبدايه

إلخ....عنوانا

ورقة.411:لأوراقاعدد

في،الشهيدإبراهيمبنمحمدبنمحمدبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

.الأكرادحصنفيهـ،868/الثانيربيع/01

509:فلوجلA.504.F..)201(:الحفظرمز616:الرقم

.)1(السلطانسكردان:المخطوطعنوان

بنأحمدالدينشهاب،هـ(77)!لأالتلمسانيحجلةأبيابن:المولف

الواحد.عبدبنبكرابيبنيحيى

السبعةالبحارواجرى،بحكمتهالطيرأنطقالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

منالمملكةسريرعلىجلس!منسابعالسلطانمولاناوجعل،بقدرته

إلخ....إخوته

رقة.و321:صراقولأادعد

هـ.834/القعدةذو28/:النسخقاريخ

609:فلوجلA.256.F..)945(:الحفظرمز176:الرقم

.(أخرىنسخة).السلطانسكردان:المخطوطعنوان

ورقة.811:الأوراقعدد

هـ.869/الاخرةجمادى4/2،درازحسنبنمحمد:النسخوقاريخالناسخ

(1)

1/1):"يةلهداو"،(1/254):"لةكحا":لمصادرا 1 r)،"نبروكلماو":

.(1/92):"سركيسو"،(743):"لقنوعاءكتفااو"،(6/92)

258



3152:هيلين.txiM.836:الحفظرمز816:الرقم

.السلطانسكردان:المخطوطعنوان

بنأحمدالدينشهاب،هـ(77)طالتلمسانيحجلةابيابن:المولف

الواحد.عبدبنبكرأبيبنيحيى

السبعةالبحارواجرىبحكمتهالطيرأنطقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

منالملكسريرعلىجلسمنسابعالسلطانمولاناوجعل،بقدرته

الخ....اخوته

ورقة.136:الأوراقعدد

593:فلوجلN.a76.F.:الحفظرمز916:لرقما

.(الأولالجزء).)1(مستظرففنكلفيالمستطرف:المخطوطعنوان

.منصوربنأحمدبنمحمدالدينشهاب،(هـ85-.)الأبشيهي:المؤلف

اللطيفالحميدالغني،الكبيرالعليالعظيمالملكلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الخبير

فيويتلوه،باباواربعينتسعةعلىاحتوىوقدالجزءنجز:المخطوطنهاية

والفراقالوداعفيقيلوما،والاغترابالأسفارفيابخمسونالبابالثانيالجزء

.الأوطانإلىوالحنينالوطنوحب،الهوانبدارالإقامةتركعلىوالحث

.ورقات602:لأوراقاعدد

N.b76F.:الحفظرمز026:الرقم

.(الثانيالجزء)المستطرف:المخطوطعنوان

ورقة.962:لأوراقاعدد

rAl:فلوجل

:"نبروكلماو"،(2/4761):"لكشفاو"،(3011/):"لةكحا":لمصادرا)1(

.(1/22):"سركيسو"،(843):"لقنوعاءكتفااو"،(6/902)

925



في،الجهنيالهانىءعليبنالحسنأحمدأبو:النسخوتاريخالناسخ

هـ.9211سنة/الأولربيع/13

693:فلوجلN.c76.F.:الحفظرمز126:الرقم

.(اخرىنسخة)المستطرف:المخطوطعنوان

ورقة.83r:لأوراقاعدد

فنكلمنالمستطرفالكتابهذانجز:اخرهافيالئاسخكتب:ملاحظات

ابنالدينشهاب،وأوانهعصرهفريدالعلامةالعالمالإمامللشيخمستظرف

ورضوانه.برحمتهتعالىاللهتغمده،حجلةأبيبناحمدالعباسأبي

ش!-جميمبر

V9"1:فلوجل.77.3.*:الحفظرمز622:الرقم

.السرور)1(منازلفيالبدورمطالع:المخطوطعنوان

البهائياللهعبدبنعليالدينعلاء،هـ(81-5)الغزولي:المؤلف

الدمشقي.

لمطالعأفلاكاالبلغاءقلوبجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....البدور

ورقة.273:لأوراقاعدد

يوم،الإسحاقيالحلبيالحسينيأحمدبنيوسف:النسخوتاريخالناسخ

هـ.659/الآخرةجمادى/11الخميس

)1(

:"لهديةاو"،(27171/):"لكشفاولا،(2464/):"لةكحا":لمصادرا

،(943):"القنوعءاكتفاو"،(6802/):"بروكلمانو"،(1/927)

1):!سركيسو" !f / r).

026



893:فلوجلN.73.F.:الحفظرمز326:لرقما

.الظرفاء)1(ومفاكهةالخلفاءفاكهة:المخطوطعنوان

اللهعبدبنمحمدبناحمدالدينشهاب،هـ(-854)عربشاهابن:المؤلف

الدمشقي.

ورقة.234:الأوراقعدد

99r:فلوجلA.141.F.307(.):الحفظرمز462:الرقم

.2c>الكميتحلبة:المخطوطعنوان

علي.بنحسنبنمحمدالدينشمس،هـ(85ط)النواجي:المؤلف

الخ....الذوقأهلعلىالأدبكؤوسأدارالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.942:لأوراقIعدد

0518:فلوجلN.446.F.:لحفظارمز526:لرقما

.العذار)3(وصففيالعذارخلع:المخطوطعنوان

علي.بنحسنبنمحمدالدينشمس،هـ(85ط)النواجي:المؤلف

إلخ....الادبرياضفيشاءمننزهالذيدلهالحمد...:المخطوطبداية

ورقة.04:لأوراقاعدد

في!كد

(1)

)2(

(3)

:"لهديةاو"،(2/6121):"لكشفاو)،(1/572):"لةكحاء:لمصادرا

.(1/471):"سركيسو)،(6/601):"نبروكلماو"،(1/031)

:"يةلهداو"،(Inv/1):"لكشفاو)،(3622/):"لةكحا!:درلمصاا

.(2/2871):"سركيس)و،(6/212):"نوكلمابروأ،(2/002)

:"يةلهداأو،(1/127):"لكشفاو!،(3722/):"لةكحا!:ردلمصاا

.(6/312):"نوكلمابروأ،(2/002)
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004:فلوجل.txM.913:لحفظارمز626:قملرا

.((1الآدابروض:المخطوطعنوان

عليمحمدبناحمدبنالذينشهاب،هـ()-875الحجازي:المولف

.السعديالخزرجي

إلخ.0.0الإنسانفضيلةبالادبكملالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.571:لأوراقاعدد

204:فلوجلM*.33.:الحفظرمز726:الرقم

.(2(النكاحفوائدفيالوشاح:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

.وبعد:..بقدرتهالإنسانخلقأبدعالذيله.الحمد..:المخطوطبداية

وينزه،الخواطريلذذمافيهجمعت،النكاحفوائدفيالوشاحسميتهكتالبفهذا

،والنشاطالسروروجلب،والشطاطالغملدفع،الانبساطبسطمن،النواظر

الخ....الاستماعبذوقعليهويقوى،الجماعللذةالقارىءليشتاق

ورقة.162:لأوراقاعدد

304:فلوجلN.74.F.:الحفظرمز826:الرقم

.(3(المجالسونزهةالمجالستحفة:المخطوطعنوان

بكر.ابيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

لمافاني:.وبعد0.القويمسبيلهأوضحالذيلهالحمد:المخطوطبداية

)1(

)2(

)3(

:"لهديةاو"،(1/619):"لكشفاو"،(1/972):"لةكحا":درلمصاا

.(1/1511):"سركيسو"،(6/15):"نبروكلماو"،(1/331)

:"نبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"،('2/110):"لكشفا":درلمصاا

(6/856).

.(1/7701):،سركيسو"،(6/836):"نبروكلما":درلمصاا
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عمرهربعخربمناثارومراجعةتقدممناخبارمطالعةإلىتميلالنفسوجدت

إلخ....وتهدم

18:الأوراقعدد V.ورقة

هـ.1761سنة/القعدةذي2/في،عليالسيدابن:النسخوتاريخالناسخ

404:فلوجل.txM.185:الحفظرمز962:الرقم

سئدنامدحفي،الأنصارئةالمحامدفيالجوهرجمةالمقامة:المخطوطعنوان

مصر.قاضيالأنصاريأحمدالدينشهابالقضاةقاضيالإسلامشيخومولانا

؟.الشافعيالقرافيمحمدبنالفضلأبومحمد:المولف

الخ....القويمدينهبشهابالوجودزينالذيللهالحمد:المخطوطبداية

فيلبوسالخوريبالمنىالغنيللهالفقيريدعنمقابلةصح:المخطوطنهاية

القسطنطينية.بمحروسةالعربيةاللغةمدزس،البناباسيل

ورقة.02:لأوراقاعدد

الحخة/ذو/12:النسختاريخ

504:فلوجللاكرم.34.:الحفظرمز063:الرقم

.)1(المجالسطراز:المخطوطعنوان

بنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،(601aط)المصريالخفاجي:المولف

عمر.بنمحمد

فهذه...الخصيبفضلهربيعأنزلنيأنعلىاللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

إلخ....عليكامليتهامجالسوأمالي،إليكزففتهافكربنات

)?(

:"يةلهداو+،(2/28):"لإيضاجاو،،(1/682):،لةكحا":درلمصاا

،(253):"لقنوعاءاكتفاو"،(8/75):"نبروكلماو"،(1/161)

.(1/183):،سركيسو"

YIT



ورقة.721:لأوراقادعد

1/الاخرةجمادى23/في،زادهجزار:النسخوتاريخالناسخ 1 0 V.هـ

014:فلوجلN.78.F.:الحفظرمز163:الرقم

.)1(العشاقأشواقبتفصيلالاسواقتزيين:المخطوطعنوان

البصير.عمربنداود،هـ(001!)الانطاكي:المؤلف

شموسالقدوداعتدالبروجفياطلعالذيالحمدلله:المخطوطبداية

الخ....والجمالالمحاسن

ورفة.238:لأوراقاعدد

جمادى28/فيالعبدلاوياحمدالشيخ:النسخوتاريخالناسخ

هـ.5011/الاخرة

ء؟كأب-

114:فلوجل.txM.171:الحفظرمز'try:الرقم

.)2(المطالبودفينةالراغبسفينة:المخطوطعنوان

هـ(171ط)القسطنطينيالروميشوقيمحمدبنباشاراغبمحمد:المؤلف

سلسلةتسلسلانقطعوجودهبوجوبالذيالحمدلله:المخطوطبداية

اللطيفة،الابحاثمنإليهنظريتعلقمافيهاأثبتاوراق.هذه..الحاجات

النفيسة،الكتبفي،المطالعةأثناءعند،الظريفةالنوادرمنعليهبصريوتحدق

إلخ....فيهالماووفقت،بمطالعتهارزقتالتي

ورفة.388:الأوراقعدد

في،الارضروميمصطفىالحاجابنالرحيمعبد:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

.(8353/):"نبروكلماو"،(1/107):"لةكحا":لمصادرا

9)2:"لةكحا":لمصادرا 0 / r)،نبروكلماو"،(2/71):"لإيضاحاودا":

.(1/129):"سركيسو"،(9/892)
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يذفي،باشاإبراهيمالسيدابنأسعدمحمدالسيدالأميرمنزلفي،القسطنطينية

هـ.5911سنة/القعدة

؟ة*يه!

394:فلوجلA.q344.F.)547(.:الحفظرمز633:الرقم

.((1سفينة:المخطوطعنوان

بنالعابدينزينبنأحمد،هـ(401ط)المصريالصديقيالبكري:المولف

علي.بنمحمد

باعراضالمحبيندموعسلسبيلسلسلالذيالحمدلله:المخطوطبداية

الخ....المحئين

ورقة.95:الأوراقعدد

412:فلوجل.txM.246:الحفظرمز634:الرقم

.(2(الشبابعود:المخطوطعنوان

الرومي.محمدبنعلي،هـ(301ط)الرضائي:المؤلف

الخ....جريدةكلعنوانحمدهالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات903:لأوراقاعدد

تل!"ئزلمج!

314:فلوجلN.75.F.:الحفظرمز635:الرقم

.والمحاوراتالمحاضراتفيالإشاراتلطائف:المخطوطعنوان

؟.محمدبنمحمود:المولف

المحاضراتعلمكانلما...والآخرللأولوآخرااولاحمدا:المخطوطبداية

)1(

)2(

.1(95/)1:"يةلهداو"،(1/341):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(1/323):"لكشفاو"،(2/505):"لةكحا":لمصادرا

(9/343).
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اللطائفمننبذافيهاجمعأناردت...الطباعفيهيرغبمماالمحاوراتوفن

فنظرتالرجالوأفواهالمقالأصحابكتبمنتنتخبالتيالعربيةوالغرائبالادبية

الخ....منهافجمعت،الأعاليومختاراتالمواليكتبفي

ورقة.022:لأوراقاعدد

.هـ(9131)سنةشوالفي،النوقانينسخها:النسخوتاريخالناسخ

414:فلوجلN.08.F.:الحفظرمز636:الرقم

.كتابكلمنالمجموعالألبابلب:المخطوطعنوان

؟.الشافعيالأشعريإبراهيمبنأحمدالحسنأبوالدينشهاب:المؤلف

إلخ....بالإكراموخصنابالإنعامعمناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.78:لأوراقاعدد

معاذبنأحمدبنمحمديدعلى'-6601/محرم16/:النسخوتاريخالناسخ

طريقة.الأحمديمذهباالمالكيبلداالواطىء

417:فلوجلN.85.F.:الحفظرمز637:الرقم

.(عليها)1والذيلالأوراقثمار:المخطوطعنوان

بنبكرابوالمحاسنأبوالدينتقي،هـ(V_83)الحمويحجةابن:المؤلف

الحنفي.اللهعبدبنعلي

الشيخقال:وبعد...الألباباوليبصائرنورالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....علماالأوراقبثمارفكهناالذياللهحمدبعدأما:حجةابنالإمام

.الأوراقثمراتعلىالديلمنوجدمااخرهذا:المخطوطنهاية

ورقة.122:لأوراقاعدد

(1)

:"لهديةاو".o(1/42):،لكشفاو"،(1/144):"لةكحا":درلمصاا

.(1/67):،سركيسو"،(6/34):"نبروكلماو"،(1/173)
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41:فلوجلN.86.F.:الحفظرمز638:الرقم A

.)1(اللبيبونزهةالاريبتحفة:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدأبو،هـ(1-181)الفاسيالأديب:المولف

إلخ....وجمالاجلالةالعلومسماءأسمىالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.72:لأوراقاعدد

الافراني.العباسيدعلىهـ،5611/شوال1/2:النسخوتاريخالناسخ

124:فلوجل.txM.182:الحفظرمز963:الرقم

.)2(الكشكول:المخطوطعنوان

بنحسينبنمحمدالدينبهاء،(tee-3101)العاملي:المولف

الصمد.عبد

الخ....المعينالواحدلهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات403:الأوراقعدد

664:فلوجلN.601.F.:الحفظرمز046:الرقم

(.r)العجملاميهشرحفيانسجمالذيالغيث:المخطوطعنوان

بنخليلالصفاءأبوالدينصلاحالامير،هـ()-764الصفدي:المؤلف

الألبكي.السيفياللهعبدبنايبكالدينعزالأمير

(1)

(2)

(r)

.(9/584):"نوكلمابر":درلمصاا

:"لقنوعااكتفاءو"،(2/732):"يةلهداو"،(3152/):"لةكحا":درلمصاا

.(2/3621):"سركيسو"،(053)

:"يةلهداو"،(2/3751):"لكشفاو"،(1/086):"لةكحا":لمصادرا

:"لقنوعاءاكتفاو"،(6/021و)،(351/):"نبروكلماو"،(1/253)

.(2/2121):"سركيسو"،(472)
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تأهلمنفدرورفع،تأدبمنصدرشرجالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وتأهبللعلم

ورقة.092:الأوراقعدد

!"ثبر

467:فلوجلN.462F.:الحفظرمز164:الرقم

.(1(العجملاميةشرج:المخطوطعنوان

اللهعبدبنالحسينبناللهعبدالبقاءأبو،هـ()-616العكبري:المؤلف

الحنبلي.الأزجيالبغدادي

علىوسلماللهوصلى،سهلاجعلتهماالاسهللااللهئم:المخطوطبداية

الخ....والهمحمدسيدنا

ورقة.91:لأوراقاعدد

هـ.1101صفر/في،شعبانبنالرحيمعبد:النسخوتاريخالناسخ

يربن+جمبم

484:فلوجل.txM.217:الحفظرمز642:الرقم

.((2(بكرأبيتقديم).حجةلابنالبديعيةشرج:المخطوطعنوان

بنبكرأبوالمحاسنأبوالدينتقي،هـ(-837)الحمويحخةابن:المؤلف

الحنفي.اللهعبدبنعلي

الخ....بصنعتهخلقناابتداءأحسنالذيالرفيعالبديعللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.234:لأوراقاعدد

هـ.4721صفر/18/:النسختاريخ

)1(

(2)

:"نوكلمابرو"،(1/954):"يةلهداو"،(2/3751):"لكشفا":لمصادرا

(/351).

:"لهديةاو"،(1/332):!لكشفاو"،(1/144):!لةكحا":درلمصاا

.(6/04):"نبروكلماو"،(1/173)
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8052:هيلينtxiM.1,1587:الحفظرمز436:الرقم

.)1(العربلاميةعلىالأدبسكب:المخطوطعنوان

.البغداديالحميريالعبيدياللهعبدبنسليمان،هـ(012)!الشاوي:المؤلف

بعد:أما...بادابهاختارهمنأدبالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....للشنفرىالعرببلاميةالموسومةالقصيدةكانتلما...فيقول

.(أ171-أ1):لأوراقاعدد

5152:هيلين.txiM.2,1142:الحفظرمز446:قمالر

الحكم.فيرسالة:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبننصرالليثأبو،هـ(-393)السمرقندي:المؤلف

فيالحكمةما:لكقال.ان..العالمينربالحمدله:المخطوطبداية

إلخ....موسى

.(أ04-ا14):الأوراقعدد

بئنث!بمئغ

7251:هيلين.txiM.9117:الحفظرمز645:الرقم

.الاخبار)2(عيون:المخطوطعنوان

بنأحمدبنعيسىمحمدأبو،هـ()-.39الاندلسياللخمي:المؤلف

علي.

لمافاني...بقدرتهوالارضالسماواتفطرالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الكتابهذاجمعإلىنفسياجابتني...المتقدمينالعلماءكتبفينظرت

ورقة.082:لأوراقاعدد

1()

)2(

.(2/91):"لإيضاجاو"،(1/297):"لةكحا":لمصادرا

:"نوكلمابرو"،(2/4811):(لكشفاو"،(2/095):"لةكحا":لمصادرا

(9/484).
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8152:هيلين.txiM.4,1224:الحفظرمز646:فمالر

.()1النوابغسوابغ:المخطوطعنوان

الرومي.الدينبدربنمحمد،هـ(ا00-ا)المنشيالاقحصاري:المولف

إلخ....النعمبسوابغانعملمنحامدا:المخطوطبداية

.(ب69-أ87):الأوراقعدد

009:فلوجل..txM.713:الحفظرمز476:الرقم

:9ج،الحيوان:3ج).)2(الأدبفنونفيالأربنهاية:المخطوطعنوان

.(النبات

أحمدبنالوهابعبدبنأحمدالدينشهاب،هـ(-733)النويري:المؤلف

الشافعي.البكري

ورقة.252:لأوراقاعدد

5314:فلوجلN.b152F.:لحفظارمز846:فملرا

.(3(الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائب:المخطوطعنوان

.الانصاريمحمودبنمحمدبنزكريايحعىأبو،هـ()-682القزويني:المولف

.ورقات702:لأوراقاعدد

هـ.85)/الثانيربيع1/1إسماعيلبنيوسفبنإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

)1(

;r)

)3(

.(9/663):"نوكلمابرو"،(2/062):"يةلهدا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(2/5891):"لكشفاو"،(!1/91):"لةكحا":لمصادرا

.(2/4881):"سركيسو"،(6/685)

:"نبروكلماو"،(1/9):"لكشفاو"،(1/473):"لةكحا":درلمصاا

.(2/8051):"سركيسو"،(35):"لقنوعاكتفاءاو"،(5/322)

027



6314:فلوجل.*a152.F:لحفظارمز946:لرقما

.(ثانيةنسخة)الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائب:المخطوطعنوان

ورقة.213:لأوراقاعدد

/الاخرةجمادى/17:النسختاريخ

1437:فلوجل.1331.1*ول:الحفظرمز065:الرقم

.(ثالثةنسخة)الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائب:المخطوطعنوان

ورقة.822:لأوراقاعدد

txiM.825.:الحفظرمز10l:لرقما t6042:هيلين

.()1الغرائبوفريدةالعجائبخريدة:المخطوطعنوان

المظفر.بنعمرحفصأبوالدينسراج،هـ(085)نحوالورديابن:المولف

لطيفةرسالةوهذه...الفصولمنسنذكرهمافهرستوهذه:المخطوطبداية

والجهاتالجبالأحوالفيهاللناظرتبيندائرةهذهفيماتوضيحفيكالشرح

إلخ....والبحار

ورقة.471:الأوراقعدد

هـ.9301رجب/في:النسختاريخ

4143:فلوجل.154.+.*:الحفظرمز265:الرقم

.الأسرار)2(كشففيالمختاركتاب:المخطوطعنوان

)1(

;r)

:"سركيسو"،(45):"لقنوعاءاكتفاو"،(6/645):"نوكلمابر":درلمصاا

(1/482).

1/'):"لةكحا":درلمصاا 0 r)،"11'/'):"لكشفاو rنبروكلماو"،(أ":

(5/713).
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بنعبدالرحمنالدينزين،هـ(613حيأ)كانالجوبري:المولف

بكر.ابي

منالموجوداتمظهر،الاعظمالملكللهالحمد:المخطوطبداية

الخ.000العدم

الكبيريالأميريالمولويالعاليالكريمالمقربرسمكتب:المخطوطنهاية

اتابكالاشرفيالملكيشادبكالأتابكيالمخدوميالمالكي،السنديالسيدي

المحروسة.بالشامالمنصورةالعساكر

ورقة.69:لأوراقاعدد

1441:فلوجل.txM.136:الحفظرمز536:الرقم

.(1(الحيوانحياةكتاب:المخطوطعنوان

عليبنعيسىبنمحمدالدينكمال،هـ(08ط)القاهريالدميري:المولف

القلببالأصغرين،الإنساننوعشرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....واللسان

ورقة.036:الأوراقعدد

في،الدنوشريالفتحابيبنمحمدبناسماعيل:النسخوتاريخالناسخ

هـ.789/رمضان3/

1442:فلوجلA.27.F.()74.:الحفظرمز654:الرقم

ثانية.نسخة:المخطوطعنوان

ورقة.894:لأوراقاعدد

هـ.2.11رجب/26/في،الهاديعبدمحمد:النسخوتاريخالناسخ

)\(

:"نبروكلماو"،t`(1/69):"لكشفاو"،(347/"):"لةكحا":لمصادرا

(5 7 4 / l)،"(888/)1:"سركيسو.
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3441:فلوجلN.153.F.:الحفظرمز556:لرقما

.(مجلدان).ثالثةنسخة:المخطوطعنوان

ورقة.043:الثانيوالمجلد،ورقة103:الأولالمجلد:لأوراقاعدد

هـ.1711،الأزهريالعاليعبدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

2923:هيلين.txiM.877:الحفظرمز665:الرقم

.)1(الحياةعين:المخطوطعنوان

بنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،هـ(-827)الدماميني:المولف

القرشي.عمر

الخ....الحيوانحياةبفضلهأوجدالذيدئهالحمد...:المخطوطبداية

ورقة.571:لأوراقاعدد

الدستي.الدينفخرمحمد:الناسخ

4441:فلوجلtxM.118:الحفظرمز657:الرقم

.والجماد)2(والنباتالحيوانمنالمرادبلوغ:المخطوطعنوان

بنبكرأبوالمحاسنأبوالدينتقي،هـ(-837)الحمويحجةابن:المؤلف

الحنفي.اللهعبدبنعلي

،المرادبلوغالىالعلمبادراكأوصلناالذيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....والجمادوالنباتالحيوانخواصمعرفةإلىبحكمتهوأرشدنا

ورقة.861:لأوراقاعدد

هـ.835/الاخرةجمادى27/،المؤلفبخطنسخة:النسخوتاريخالناسخ

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(2/581):"يةلهداو"،(1/696):"لكشفا":لمصادرا

.(6/575و)،(6/39)

.(6/44):"نبروكلماو"،(1/173):"يةلهدا):درلمصاا
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6:قملرا OA.لحفظارمز:.N.151.F3314:فلوجل

.)1(الحيوان:المخطوطعنوان

محبوببحربنعمروبنأبوعثمانهـ(،)-255الجاحظ:المؤلف

الكناني.

:أنحاءثلاثةعلىالاجساممنفيهبماالعالمانوأقول...:المخطوطبداية

إلخ....ومتضادومختلفمتفق

المصحفوهو،الحيوانكنابمنعشرالرابعالجزءتم:المخطوطنهاية

.الديوانجمبعتموبتمامه،السابع

.تورقا404:لأوراقاعدد

1;)

:"لهديةاو"،(1/596):"لكشفاو"،(2825/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/896):"سركيسو"،(2/611):"نبروكلماو"،(1/208)
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الشعبيةالسير

287:فلوجلA.72.F.701(.):لحفظارمز956:لرقما

باللهالمستنصربنمحمداللهبأمرالحاكمالمؤمنينأميرسيرة:المخطوطعنوان

والغرائب.العجائبمنفيهاوماالقيروانينزار

.مجهول:المولف

والاندادالاضدادعن،مجدهارتفاعفيجلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والوزراء

ورقة.Ily:لأوراقاعدد

في،المهمنداربلبانبنعليبنمحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ./833شوال

783:فلوجلA.14.F.916(.):لحفظارمز066:لرقما

.شدادبنعنترةسيرة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

شيءكلودك،فستروعلا،فاقتدرعزالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وانقهرلقدرته

ورقة،003:الثانيوالمجلد،ورقة99Y:لاولاالمجلد:الأوراقعدد

لمجلدوا،ورقات013:بعالراوالمجلد،ورقات013:لثلثااوالمجلد

071:بعلساالمجلدوا،ورقة853:دسلساالمجلدوا،ورقة862:مسلخاا

ورقة.

-بإ-غجمغ-ح،إ-
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487:فلوجل.txM.046:الحفظرمز166:الرقم

.(جزءاوعشروناثنان).شدادبنعنترةسيرة:المخطوطعنوان

ورقة.1241:الأوراقعدد

587:فلوجل*ماأ.935.:لحفظارمز266:لرقما

الهمةذوالأميرةالموحدينالسادةوأبطالالمجاهدينسيرة:المخطوطعنوان

.الوهابوعبد

الحفظرمزالأوراقعددالمجلدرقم

195txM.357

255txM.358

361txM.935

457txM.036

594txM.361

6362_txM AV

753txM.363

896txM.364

943txM_365

0105txM.366

1115txM.367

."*ول12111368

ل!ئج-ث-

786:فلوجل.txM.461:الحفظرمز663:الرقم

.(أخرىنسخة)الموحدينالشادةوأبطالالمجاهدينسيرة:المخطوطعنوان

ورقة.0092:لأوراقاعدد

،*-*ط؟رر-
،،!!.""f
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N..a09.F.:لحفظارمز466:لرقما .b .c dفلوجل:VAV

.(القصصمنمجموعةويليه).الكهفأهلحديث:المخطوطعنوان

حديثعنعنهاللهرضيعباسبناللهعبدالإمامحدثنا:قال:المخطوطبداية

الخ....فاستوىمتكئأوكان،وشأنهمخيرمنلهمجرىوما،الكهفأهل

ورقة.15:لأوراقاعدد

شبر!يمغ

VAA:فلوجلA.h344.F..)547(:الحفظرمز566:الرقم

شتى.كتبمنمنتخبةمستظرفةونوادرمضحكةحكايات:المخطوطعنوان

.ورقات8:لأوراقاعدد

،ئر*-!ة

978:فلوجلA.353.F..)594(:الحفظرمز666:الرقم

الجارية.توددحكاية:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

منالموجودوعالم،الغيوممنالغدقمخرجلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المعدوم

ورقة.57:الأوراقعدد
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والسيرةالتاريخ

508:فلوجلN.188.F.:لحفظارمز676:لرقما

.)1(المعارفكتاب:المخطوطعنوان

مسلم.بناللهعبدمحمدأبو،هـ(l`_27)الدينوريقتيبةابن:المولف

ورقة.711:الأوراقعدد

هـ.ا701صفر/فيالرحمنعبدبنالقادرعبد:النسخوتاريخالناسخ

608:فلوجل.txM.122:الحفظرمز686:الرقم

.الجوهر(2(ومعادنالذهبمروج:المخطوطعنوان

علي.بنالحسينبنعليالحسنابو،(هـ-345)المسعودي:المولف

الخ....والمجدالثناءومستوجب،الحمدأهلللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.514:لأوراقاعدد

708:فلوجلA.373.F.301(.):الحفظرمز911:الرقم

.(3(العربتواريخفيالذهبمروجكتاب:المخطوطعنوان

1سنةحياكان)،الابشيهيابراهيم:المولف 1 Aهـ(ا.

)1(

(2)

)3(

:"لهديةاو"،(1/4271):"لكشفاو"،V9'1(/2):"لةكحا":درلمصاا

(1/144).

:"لهديةاو"،(2/8561):"لكشفاو"،(2/334):"لةكحا":درلمصاا

،(07):"لقنوعاءاكتفاو"،(2/06):"نبروكلماو"،(976/)1

.(2/4471):"سركيسو"

.(2/06):"نوكلمابر":درلمصاا
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إلخ....والمحبةالصدقبلمعةالقلوبنورالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.521:لأوراقاعدد

هـ.1811سنة،المؤلفبخط:النسختاريخ

808:فلوجلA.604.F..)458(:الحفظرمز067:الرقم

.(ارجوزة).((1الأحلامومماثلةالاياممداولة:المخطوطعنوان

الحموياللههبةبنالمسلمبنإبراهيم،هـ(66)طالبارزي:المولف

الشافعي.

:المخطوطبداية

ابراهيمابنذاالرحيمعبدالكريمربهراجييقول

الدينبدرالقضاةقاضيوسيدنامولانابخطنسخةمنعلقتها:المخطوطنهاية

منرأيتمااخرهذا:صورتهمابخطهوهنا،المحروسةبطرابلسالحنفيالشبلي

بحمدلةمختومةأجدهاولم،"الأحلامومماثلةالا!ناممداولة"المسماةالأرجوزة

لفظه.هذاترىكمابل،غيرهاولا

ورقة.39:الأوراقعدد

018:فلوجل.txM.721:الحفظرمز167:الرقم

وجزء،الأولالجزء).عبر(2(ممنالبشرأخبارفيالعبر:المخطوطعنوان

.هـ(744بسنةيبدأاخر

.عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس،هـ(74ط)الذهبي:المؤلف

إلخ..0.الامواتومحيالاحياءمميتلهالحمد:المخطوطبداية

(1)

)2(

1)5:"نوكلمابر":لمصادرا 2 / r).

:"نبروكلماو"،(23211/):"لكشفاو"،(308/):"لةكحا":لمصادرا

(6/731).
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ورقة.851:خرلآالجزءا،ورقة912:وللأالجزءا:وراقلأادعد

هـ.697/الثانيربيع2/في،الدميريموسىبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

ء!!*

118:فلوجلA.901.F.453(.):الحفظرمز267:لرقما

.(1(التواريخجامعمختصركتاب:المخطوطعنوان

محمدبنعمربنمظفربنعمرالدينزين،هـ(74!)الورديابن:المؤلف

الشافعي.الحلبيالمعري

إلخ....لعلعأحمداللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.942:لأوراقاعدد

النصرابوالأشرفالملكالمالكالسلطانمولاناخزانةبرسم:ملاحظات

هـ.862/الثانيربيع1/فيالتستريالجامينسخه،نصرهعر،قايتباي

218:فلوجلA.78.F.)107(.:لحفظارمز673:لرقما

وتقلبالزمانحوادثمعرفةفياليقظانوعبرةالجنانمراة:المخطوطعنوان

.)2(الأعيانالمشهورينبعضموتوتاريخالإنسانأحوال

76)اليافعي:المولف k)بنأسعدبناللهعبدمحمدأبوالدينعفيف،هـ

اليمني.سليمانبنعلي

الخ....بالألوهيهالمتوحداللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

ورقة.594:لأوراقاعدد

)2(

جم!؟-يهز-يرلأ-

.(195/آ):"نوكلمابر):لمصادرا

:"لكشفاو"،(2/922):"لةكحا":درلمصاا

.(787/):"نبروكلماو"،(1/564)

028

:"لهديةاو"،(27461/)



318:فلوجلN.187.F.:لحفظارمز467:لرقما

.)1(والنهايةالبداية:المخطوطعنوان

بناسماعيلالفداءأبوالدينعماد،(-774)الدمشقيكثيرابن:المولف

.البصرويعمر

شيءبكلهوالذيالباطنالظاهرالاخرالاولللهالحمد:المخطوطبداية

.الخ...عليم

وأربعينسبعسنةمن،الثامنالجزءيتلوه،المباركالجزءتم:المخطوطنهاية

النبوية.الهجرةمنمئةوسبع

1:الأوراقعدد 4 AV.ورقة

418:فلوجل.A.117F..125-.)451-443(:لحفظارمز567:لرقما

.(مجلدات9).)2(والملوكالدولتاريخ:المخطوطعنوان

بنمحمدالدينناصر،هـ(v_08)المصريالفراتابن:المولف

علي.بنالرحيمعبد

عفوالراجيالضعيفالعبديقول،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

القرنأولفيحدثماذكرفيباب:الحنفيالطالبالفراتابن.....ربه

إلخ....سيدناهجرةمنالسادس

بخطالفراتابنتاريخمنالاولالمجلد":الأولالمجلدطرةعلى

."المؤلف

ورقة.3918:الأوراقعدد

(1)

(2)

ت،إء-!!،بر*-

:"الهديةو"،(1028/):لاالكشفو"،(1373/):"كحالة":المصادر

.(6481/):"بروكلمانو"،(1/512)

0)4:"كحالة":المصادر 5 / r)،"لهديةاو"،(1/972):"الكشفو":

(/2702).

YM



518:فلوجلN.b186.F.:لحفظارمز667:الرقم

والعجمالعربأيامفي،والخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب:المخطوطعنوان

.(المقدمة).الأكبر(1(السلطانذويمنعاصرهمومن،والبربر

زيدأبوالدينولي،هـ(08ط)الإشبيليخلدونابن:المؤلف

الحضرمي.محمدبنمحمدبنالرحمنعبد

إلخ....والجبروتالعزةلهالذيللهالحمد...:المخطوطبداية

ومذاهبالحروبفيفصلعندالنصويقف،كاملةغيرالنسخة:ملاحظة

ترتيبها.فيالأمم

ورقة.951:لأوراقاعدد

618:فلوجلN.a186.F.:الحفظرمز677:الرقم

.(ثانيةنسخة).خلدونابنمقدمة:المخطوطعنوان

الجزءهذاأتممت:-عنهاللهعفا-الكتابهذامؤلفقال:المخطوطنهاية

اخرها،أشهرخمسةمدةفي،والتهذيبالتنقيحقبل،والتأليفبالوضعالأول

بهوألحقتوهذبته،ذلكبعدنقحتهثم،مئةوسبعوسبعينتسعةعاممنتصف

الحكيم.العزيزاللهمنالاالعلموما،وشرطهأولهفيذكرتهكماالأممتواريخ

ورقة.232:الأوراقعدد

128:فلوجلN.091.F.:الحفظرمز678:الرقم

.والاواخر(2(الأوائلعلمفيالمناظرروضة:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنمحمدالوليدأبو،هـ(-815)الشحنةابن:المؤلف

()1

)2(

:"نبروكلماو"،(2/4211):"لكشفاو"،(2/911):"لةكحا":لمصادرا

.(1/69):"سركيسو"،(67):"لفنوعاءكتفااو"،(7444/)

:"لقنوعاءكتفااو"،(1/339):"لكشفاو"،(3986/):"لةكحا":ردلمصاا

.(1/731):"سركيسو"،(473)
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خلقوبدأ،خلقهشيءكلأحسنالذيلله.الحمد..:المخطوطبداية

إلخ....طينمنالإنسان

ورقة.413:لأوراقاعدد

هـ.0121/القعدةذو/12،سليمانسيدعباس:النسخوتاريخالناسخ

228:فلوجل.*.891.ول:الحفظرمز967:الرقم

.الاواخر(1(ومسامرةالاوائلمحاضرة:المخطوطعنوان

.السكتواريالموستاريمصطفىابن،هـ(01-70)ددهعلي:المولف

الحمدبلساننحمده،الظاهرالباطن،الاخرالاولباسم:المخطوطبداية

إلخ....حامدوكل

ورقة.451:الأوراقعدد

جمادىفي،البكوردانيعليبنأحمد:النسخوتاريضالتسـخ

هـ.1401/الاخرة

9042:هيلين.txiM.9001:الحفظرمز068:الرقم

الاواخر.ومسامرةالاوائلمحاضرة:المخطوطعنوان

0_1)ددهعلي:المولف 0 V)السكتواريالموستاريمصطفىابن،هـ.

علىواخراأولاالحمدلك،نهايةبلااخرويابدايةبلاأوليا:المخطوطبداية

الاوائلفيلطيفكتابعلىاطلعتلما:بعداما..علينا.أنعمتما

إلخ....السيوطيالدينجلال...للإمام

ورقة.1rv:لأوراقاعدد

هـ.1101/رمضانفي،أحمدالحاجبنإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

:"نبروكلماو"،(2/0161):"لكشفاو"،(2/235):"لةكحا":لمصادرا)1(

.(376):"القنوعاكتفاءو"،(13./9)

283



0142:هيلين.txiM.1,1474:الحفظرمز168:قمالر

.(أخرىنسخة).الاواخرومسامرةالأوائلمحاضرة:المخطوطعنوان

.(ب381-1):لأوراقاعدد

Ayr:فلوجلA.172.F.801(.):الحفظرمز682:قمالر

.الدهور)1(وقائعفيالزهورمرج:المخطوطعنوان

.الناصريأحمدبنمحمدالبركاتأبو،هـ(-039)الحنفيإياسابن:المولف

وبعد:...يتحوللاالذيالأزلي،الأولالقديملهالحمد:المخطوطبداية

والسير،التواريخجميعفيتقدمواالذينفوائدمنالتاريخهذاألفتفقد

الخ....الدررنفائسمنايرادهحسنمامعانيهمبحارمنفاستخرجت

ورقة.388:لأوراقاعدد

هـ.1211رجب/1/2في،الغفارعبد:النسخوتاريخالناسخ

1:فلوجل.txM.973:الحفظرمز683:الرقم

.)2(المغازيكتاب:المخطوطعنوان

السهمي.واقدبنعمربنمحمداللهعبدأبو،هـ(2-70)الواقدي:المولف

عنحيويةبنمحمدبنالعباسبنعمرأبيرواية:المخطوطبداية

الإمإمروايةالواقديعنالثلجيشجاعبنمحمدعنحبهأبيبنالوهابعبد

الخ....الرضا

ورقة.691:الأوراقعدد

(1)

)2(

:"بروكلمانو"،(661./2):"لكشفاو"،(305/):"لةكحا":لمصادرا

(8/48).

:"لهديةاو"،(56):"لقنوعااكتفاءو"،(3865/):"لةكحا":درلمصاا

.(2/9091):"سركيسو"،(2/91):"نبروكلماو"،(2/01)

284



AIRY:فلوجل.ول.702.ول)401(:لحفظارمز486:لرقما

.الخلفاء(1(تاريخ:المخطوطعنوان

بكر.ابيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

إلخ....فعفاوأوعد،فوفىوعدالذياللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

ورقة.042:لأوراقاعدد

25/ربيعفي،مرادالحاجبنالغزاليمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1511/الأول

883:فلوجلN.044.F.:الحفظرمز685:الرقم

.الخلفاءتاريخ:المخطوطعنوان

3:1لأوراقاعدد A.ورقة

هـ.AAr/القعدةذو/13،زادهاغاعليمحمدالحاج:النسخوتاريخالناسخ

488:فلوجلA.53.F.452(.):الحفظرمز686:الرقم

.(الأولالقسم).(2(تاريخ:المخطوطعنوان

.المكارمأبيبنالياسرأبيابن،هـ(-672)المكينجرجس:المولف

سموفيالممجد،اللغاتبجميعالمقدسالحمدله:المخطوطبداية

الخ....عرشه

ورقة.492:الأوراقعدد

هـ.459/محزم4/2في،عليبناسحاق:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

:"يةلهداو"،(1/392):"لكشفاو"،(2/82):"لةكحا":درلمصاا

.(1/6701):"سركيسو"،(1/435)

.)5:!بروكلمانو"،(84./1):!لةكحا":درلمصاا 9 / r)،"اكتفاءو

.(78):"القنوع
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885:فلوجلA.914.F..)046(:لحفظارمز687:لرقما

.الاسرار)1(وكاشفالافكارلطائف:المخطوطعنوان

السلطانعصرفيالقضاةمن،حسنبنحسين،السمرقندي:المولف

هـ.369سنة،الوزيرباشالإبراهيمألفه،خانسليمان

يواقيتاالإنسانمعدنمنأظهربعدماحمدااللهاحمد:المخطوطبداية

الخ....ودررا

ورقة.69:لأوراقIعدد

هـ.0201/شعبانفي،البورينيمحمدبنالحسن:الئسخوتاريخالناسخ

AM:فلوجلA.c342.F.901().:لحفظارمز688:لرقما

.)2(هاشموبنيأميةبنيبينفيما،والتخاصمالنزاعكتاب:المخطوطعنوان

القادرعبدبنعليبناحمدالدينتقي،هـ()-845المقريزي:المولف

.المصريالحسينيالمحيوي

،لمرادهرادولالعطائهمانعلاشاءمنالمعطيللهالحمد:المخطوطبداية

منبعدهممعالخلافةإلىاميةبنيتطاول!مناتعجبكنتماكثيرافاني...وقضائه

الخ....هاشمبنيوقربوسلمعليهاللهصلىاللهرسول!جذم

ورقة.32:الأوراقعدد

ذي15/في،التيتلاويمحمدالسيدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1"111/القعدة

)1(

(2)

*،!ي،"،*!ء

:"بروكلمانو"،(2/2551):"لكشفاو"،(1/606):"لةكحا":لمصادرا

(9/214).

:"سركيسو"،(6/741):"بروكلمانو"،(1/721):"لهديةا":لمصادرا

(2/1781).
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AAV:فلوجلA.b342.F.)901(.:لحفظارمز986:لرقما

.)1(العباسوبنيأميهبنيفيوردماذكرفيكتاب:المخطوطعنوان

القادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،(هـ84)-5المقريزي:المؤلف

.المصريالحسينيالمحيوي

وصحبهوالهنبئناعلىاللهوصلى،العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....أجمعين

ورقة.51:الأوراقعدد

11/شوال7/في،التيتلاويمحمدالسيدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ 1r.هـ

AAA:فلوجلMxt.92.:الحفظرمز096:الرقم

.)2(العباسبنيمنللبرامكةوقعبماالناسإعلام:المخطوطعنوان

.ديابمحمد،هـ(0011حياكان)الاتليدي:المؤلف

إلخ....المبينالكتابعبدهعلىأنزلالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات704:الأوراقعدد

هـ.0511صفر/25/في،السنجرجيمحمد:النسخوتاريخالناسخ

في-إ؟!

098:فلوجل.901.3424.!.ول:الحفظرمز19l`:الرقم

علىالحقمنالشريفالبيتلاليجبمامعرفةفيهكتاب:المخطوطعنوان

.)3(عداهممن

)\(

)2(

(r)

.(6/841):"نوكلمابر":لمصادرا

اكتفاءو"،(8011/):"نبروكلماو"،(1/401):"يضاحلإا":درلمصاا

.(192):"لقنوعا

.(6/741):"نوكلمابر":درلمصاا

YAV



القادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،هـ()-845المقريزي:المولف

.المصريالحسينيالمحيوي

منالبيتالفيالناسواختلف...حمدهحقللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....خاصةزوجاتههم:عئاسوابنومقاتل،عكرمةفقال،هم

ورقة.91:الاوراقعدد

هـ.1"111/القعدةذو15/،التيتلاويمحمدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

198:فلوجلA.d344.F..)547(:الحفظرمز296:الرقم

.جدة)1(بندرفضائلفيوالعدةالسلاجكتاب:المخطوطعنوان

بنأحمدبنالقادرعبد،هـ(-0101)الشافعيالخطيبفرجابن:المولف

محمد.

الخ....الثغورافضلجذةثغرجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.ورقاتA:الأوراقعدد

298:فلوجلN.214.F.:الحفظرمز396:الرقم

.)2(المصطفىداربأخبارالوفاخلاصة:المخطوطعنوان

بنعليأبوالحسنالديننور،هـ()-119المدنيالسمهودي:المولف

أحمد.بناللهعبد

أخبارهالسماعالقلوبوشوق،طابةشرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المستطابة

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(2/02):"لإيضاحاو"،(2/481):"لةكحا":لمصادرا

(9/83).

:"نبروكلماو"،(1/203):"لكشفاو"،(2/634):"لةكحا":لمصادرا

(/727).
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ورقة.652:وراقلأاعدد

بخطنسخةمن،اللاريالدينسعدبنمحمدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

هـ.729/الأولىجمادى5/2في،المؤلف

كبمعلأ-"

MA:فلوجل.txM.718:الحفظرمز496:الرقم

.)1(الدولتيناخبارفيالروضتينكتاب:المخطوطعنوان1-

بنإسماعيلبنالرحمنعبد،هـ()-665المقدسيشامةابو:المؤلف

الشافعي.الدمشقيعثمانبنإبراهيم

.(ب84-أ1):راقالأعدد

ابنافنديأمينالشيخالمرحوموقفهاالتيالكتبدفتر:المخطوطعنوان2-

سعيدالشيخالعلامةشيخناعلى،الفتالبابنالشهير،أفنديخليلالشيخالمرحوم

فيالشريفالعلمطلبةعلىبعدهمنثمالحلبيحسنالسيدالمرحومابنأفندي

سنةالشامدمشق

(.IAA-ب85):الأوراقعدد

2:4هيلين.txiM.1564:الحفظرمز596:الرقم 1 A

.)2(الحرامالبيتتاريخ:المخطوطعنوان

محمد.بقأحمدبنمحمدالدينقطب،هـ(099)النهرواني:المولف

ومثابةامناحرماالحرامالمسجدجعلالذيالحمدله:المخطوطبداية

)1(

)2(

:"لهديةاولا،(1/72):"لكشفاو"،(208/):"لةكحا":لمصادرا

1/3):"سركيسو"،(1/525) 1 v).

:"القنوعاكتفاءو"،(921/):دابروكلمانودا،(3801/):داكحالة،:المصادر

.(21871/):لاسركيسو،،(83)

928



الخ....الشريفالعلملخدمةتعالىاللهوفقنيفلما:بعدأما...للناس

ورقة.272:لأوراقاعدد

998:فلوجل.txM.714:الحفظرمز696:الرقم

.حلب)1(تاريخفيالمنتخبالدر:المخطوطعنوان

بنعليالدينشمسالحسنابو،هـ(-843)الناصريةخطيبابن:المولف

الشافعي.الحلبيالجبرينيسعدبنمحمد

إلخ....الأبديالدائم،الأزليالقديملهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات201:لأوراقاعدد

/شعبان23/:النسختاريخ

109:فلوجلA.83.F..)463(:الحفظرمز796:الرقم

.)2(والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس:المخطوطعنوان

محمدبنبنالرحمنعبدالدينمجير،هـ()،29العليمي:المولف

الحنبلي.المقدسيالعليميالعمريالرحمنعبد

أبواببفتح،خلقهعلىالمتفضللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الرحمة

.ورقات402:لأوراقاعدد

هـ.5211/محرم1/:النسختاريخ

يز-يهئنولء

)1(

(2)

:"نوكلمابرو"،(1/942):"لكشفاو"،(2/505):"لةكحا":لمصادرا

.(6/421و)،(3044/)

:"يةلهداو"،(1/771):"لكشفاو،،(2/211):"لةكحا":درلمصاا

.(29):"لقنوعاءكتفااو"،(6/951):"نوكلمابرو"،(1/445)
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9142:هيلين.txiM.9157:الحفظرمز896:الرقم

والخليل.القدسبتاريخالجليلالانس:المخطوطعنوان

محمدبنبنالرحمنعبدالدينمجير،هـ(29)طالعليمي:المؤلف

الحنبلي.المقدسيالعليميالعمريالرحمنعبد

.اما..الرحمةأبواببفتحخلقهعلىالمتفضلدلهالحمد:المخطوطبداية

ترتيبفيبفضلهليالمعونةوسألتهجمعهفياللهاستخرتمختصرفهذا:بعد

إلخ....وضعه

.ورقات604:الأوراقعدد

209:فلوجل.txM.711:لحفظارمز996:لرقما

.)1(الشامفضائلفيالانامتحفة:المخطوط1-عنوان

العباسأبوالدينشمس،اهـ()-150البصرويالإمام.ابن:المؤلف

محمد.بنأحمد

إلخ....نهايةبلاالاخر،بدايةبلاالأؤلدلهالحمد:المخطوطبداية

.(أ19-أ1):الاوراقعدد

هـ.ا650رجب/91/:النسختاريخ

.)2(الشاممحاسنفيالأنامنزهة:المخطوط2-عنوان

بناللهعبدالكينتقيالبقاءأبو،هـ(847سنةولد)البدري:المؤلف

الشافعي.الدمشقيالمصريأحمدبنمحمد

)?(

(2)

.(1/633):"لكشفاو"،(1/532):"لةكحا":لمصادرا

،(2/1491):"لكشفاو"،(2/472):"لةكحا":لمصادرا

.(1/245):"سركيسو"،(6/845):"نبروكلماو"،(1/864)

192
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شامةالأرضوجهفيالشامجعلالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....خضراء

.(أ891-أ39):الأوراقعدد

هـ.6501/رمضان1/:النسختاريخ

ثئنحئن!

409:فلوجل.txM.665:الحفظرمز007:الرقم

.)1(التركيةالدولةفيالملوكيهالتحفة:المخطوطعنوان

الناصريالدوادارالدينركنالأمير،هـ(-725)المنصوريبيبرس:المولف

.المصري

إلخ....والامتنانوالطول،والإحسانالفضلذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.531:لأوراقاعدد

دمشقفياللاذقيابنالكنديأسعدبنمحمدبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.728رجب/25/في،النشابيابنبقاعة

محي-لأء،في

809:فلوجلA.a96,96.F..)89,79(:الحفظرمز107:الرقم

.والآثار)2(الخططذكرفيوالاعتبارالمواعظكتاب:المخطوطعنوان

.(مجلدان)

القادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،هـ()-845المقريزي:المؤلف

.المصريالحسينيالمحيوي

لاماالإنسانوعلم،وفهمعلمالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....يعلم

)1(

)2(

.(6/561):"نبروكلماو،،(1/254):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(2/9881):"لكشفاو"،(1/402):"لةكحا":لمصادرا

،(58):"لقنوعاءاكتفاو،،(6/141):"نبروكلماو"،(1/721)

.(2/1871):"سركيسو"
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ورقة.388:نيلثاالمجلدوا،ورقة433:لأولالمجلدا:وراقلأاعدد

هـ.769/محرم9/في،الشافعيالدينبهاءبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

إ؟ف-*

txM..a.602.:لحفظارمز207:لرقما .b c909:فلوجل

.(مجلداتثلاثة).(ثانيةنسخة).والاعتبارالمواعظ:المخطوطعنوان

لاماالإنسانوعلم،وفهمعرفالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....يعلم

والمجلد،(أ503-أ1):الاولالمجلد.ورقة6801:الأوراقعدد

.(أ01-68ب686):الثالثوالمجلد،(أ685-ب603):الثاني

هـ.سنةفي،ميرزاحمزةشلبيعمر:النسخوتاريخالناسخ

019:فلوجلA.a342.F..)901(:الحفظرمز307:الرقم

.)1(الأعرابمنمصربأرضعماوالإعرابالبيان:المخطوطعنوان

القادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،هـ()-845المقريزي:المؤلف

.المصريالحسينيالمحيوي

الجمةوالالاء،الجزيلةالنعمذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الجميلة

ورقة.18:الأوراقعدد

/سنةالقعدة4/ذوفي،التيلاويمحمدالسيد:الئسخوتاريخالناسخ

هـ.841سنةكتبت،المؤلفبخطنسخةعنهـ،1311

**،

)1(

:"لهديةاو"،(1/262):!لكشفاو"،(1/402):"لةكحا":درلمصاا

.(6/641):"نبروكلماو"،(1/721)
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119:فلوجل.txM.041:لحفظارمز407:لرقما

.)1(الزمانملوكأخبارمنالجماناختصار:المخطوطعنوان

.هـ(087حواليحياكان)الشاطبيعليبنمحمد:المولف

العبيديونوهممصرملوكوأما:اللهرحمهالمصنفقال:المخطوطبدلية

01إلني...الفاطميينتسمواالذين

ورقة.02:لأوراقاعدد

219:فلوجل.txM.305:الحفظرمزلأ507:الرقم

.(أخرىنسخة).الزمانملوكاخبارمنالجماناخثصار:المخطوطعنوان.

ورقة.3:-لأوراقاعدد

319:فلوجلN.902.F.:الحفظرمز607:الرقم

.)2(الروضةكوكب:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-أ)السيوطي:المؤلف

إلخ....الازهاروفالق،الأنهارفاتقاللهسبحالأ:المخطوطبداية

ورقة.427:لأوراقاعدد

سنة،الغمريالدنوشرينعمانالدينشهاب:النسخوتاريخالناسخ

أهـ.370

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/74):"لإيضاحاو"،(3087/):"لةكحا":لمصادرا

(2/06).

:"نبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"،(2/83):"لةكحا":درلمصاا

(6/776).
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419:فلوجل.txM.128:لحفظارمز707:لرقما

الجزء).)1(والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن:المخطوطعنوان

.(الاول

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

علىخلقهبعضوفضل،العبادبينفاوتالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....بعض

ورقة.923:الأوراقعدد

519:فلوجل.txM.148:لحفظارمز807:لرقما

الجزء).والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن:المخطوطعنوان

.(الثاني

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

علىالاعدوانولا،للمتقينوالعاقبةالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الظالمين

.ورقات602:الأوراقعدد

.-1271صفر//12:النسختاريخ

179:فلوجلA.282.F..+45(:الحفظرمز907:الرقم

بالخصوصوأعمالهامصرفيوردفيماالمنظومالثمينالدر:المخطوطعنوان

.)2(والعموم

.الجوهريإبراهيمبنداودبنعلي،هـ(09-0)الصيرفيابن:المؤلف

:"الهديةو"،(1/667):"الكشفو"،(282/):"كحالة":المصادر(1)

.(1/7801):"سركيسو"،(6/667):"بروكلمانو"،(1/435)

.(6/851):"نوكلمابرو"،(2/044):"لةكحا":لمصادرا(2)
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الأولدئهالحمد،والعونالتوفيقاستمد،الكونمذمن:المخطوطبداية

إلخ....عليمشيءبكلوهو،والظاهروالباطنوالاخر

ورقة.99:لأوراقاعدد

19:فلوجلA.c344F.547(.):الحفظرمز01V:الرقم A

.(أرجوزة).)1(القاهرةوليمنفيالشافرةالبدور:المخطوطعنوان1-

محمد-بنالديننور،هـ(669حواليحئا)كانالمنهاجي:المؤلف

يوسف.

:المخطوطبداية

المنهاجييوسفبنمحمدالراجيالإلهعفويقول

.(أ9-أ1):الأوراقعدد

-!-يميم

التواريخ.فينبذةذكر:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

.(أ01-أ9):لأوراقاعدد

إ-فيعنر

:919فلوجل.ll2dnu021.FN:رمزالحفظ11V:الرقم

.الأمور)2(ووقائعالبحورجواهر:المخطوطعنوان1-

.المصريابراهيم،هـ(95ط)شاهوصيفابن:المؤلف

.(أ201-11):لأوراقاعدد

هـ.5121/شوال4/1في،قيسفرنسيسولدجرجس:النسخوتاريخالناسخ

)1(

)2(

.(887/):"نبروكلماو"،(09V/'):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/316):"لكشفاو"،(1/18):"لةكحا":درلمصاا

.(3554/):"نوكلمابرو"،(1/01)

YRI



.المصرئة)1(الأراضيفيالمرضيهالتحفة:المخطوطعنوان2-

محمد.بنابراهيمبنالدينزين،هـ(-079)المصرينجيمابن:المؤلف

سنةفيالكلامكثرلفا...واهلهالعلمفضلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المالبيتمنالمبايعةحكمفيمئةوتسعوخمسينثمان

1_1ب301):الأوراقعدد rب).

ثول*؟!

029:فلوجل.411.3.ول.)111(:لحفظارمز217:لرقما

الخلفاءمنمصروليمنتاريخفي،الئاظريننزهة:المخطوطعنوان

.)2(والسلاطين

احمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ()-3301الكرميمرعي:المولف

الحنبلي.المقدسي

إلخ....فانعليهامنوكلالباقيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.138:الأوراقعدد

هـ.0011/محرم1/في،مؤلفهانسخةمننقلت:النسختاريخ

129:فلوجلH.a36.O.:الحفظرمز137:الرقم

تحقيق:نهايتهوفي،(أخرىنسخة).الناظريننزهة:المخطوطعنوان

.الدخانشأنفيالبرهان

أحمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ(rr_01)الكرميمرعي:المؤلف

الحنبلي.المقدسي

)1(

(2)

:"لهديةاو"،(1/437):"لكشفاو"،(1/047):"لةكحا":درلمصاا

(1/rVA)،"(8/641):"نبروكلماو.

:"نبروكلماو"،(2/8491):"لكشفاو"،(3248/):"لةكحا":درلمصاا

(8/273).

792



ورقة.57:وراقلأاعدد

الشرعيةالأحكامفيالناظرأفنديمحمدالإسلامشيخ:النسخوتاريخالناسخ

هـ.9201/محرم27/في،النحاريةبمدينة

229:فلوجلH.b36.O.:الحفظرمز417:الرقم

)نسخة.البرهان7تحقيق:ويليها،الناظريننزهة:المخطوطعنوان

.(أخرى

ورقة.08:الأوراقعدد

21/جمادى،الحنبليالمقدسييعقوبمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1141/الآخرة

239:فلوجلA.274F..)454(:الخفظرمز715:الرقم

الجركسية.الدولةأخبارفيالسنيهالتحفة:المخطوطعنوان

أحمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ(rr-01)الكرميمرعي:المؤلف

الحنبلي.المقدسي

وعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....وسلموصحبهآله

.ورقات702:لأوراقاعدد

429:فلوجل.A.275.F..)456(:الحفظرمز61V:الرقم

أربابمنمصرفىتصرفمنفىالاولأخبارلطائف:المخطوطعنوان

.)1(الدول

،(20551/):"لكشفاو"،(3634/):"لةكحا":لمصادرا)1(

.(87):"لقنوعااكتفاءو"،(898/):"نبروكلماو"،(1/694)

892

:"لهديةاو"



بنعبدالمعطيمحمدبن،هـ()-0901المنوفيالإسحاقي:المؤلف

الغني.عبدبنالفتحأبي

الوجودملكالذيواقتداره،ملكهفيالعزيزالملكدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....بقوته

.ورقات013:لأوراقاعدد

3142:هيلين.txiM.2,771:الحفظرمز717:قمالر

.)1(المصريةوالملوكالخلفاءأخبارفيالسنيةالنزهة:المخطوطعنوان

الحنفي.أحمدبنالحسينبنالحسن،هـ(29-.)الطولونيابن:المؤلف

إلخ..ة.عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافة:المخطوطبداية

.(أ81_ب8)!:لأوراقاعدد

7:الرقم 1 Aالحفظرمز:txiM.3,771.4142:هيلين

.)2(المصريةالملوكأخبار:المخطوطعنوان

محمدعمربنعبدالعزيزبنهـ(،)-219المكنيفهدابن:المؤلف

الهاشمي.

مقنعةسنيةنزهةفهذه:وبعد...شيءكلخالقللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المصريةوالملوكالخلفاءأخبارمنيطلبممامغنية

.(بب81):لأوراقاعدد

(2)

:"لكشفاو"،(1/645):"لةكحا":لمصادرا

2/21):"سركيسو"،(1/982) 2 o).

.(2/561):"لةكحا":لمصادرا

992
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829:فلوجل.a802.txM:لحفظارمز917:لرقما

والخاقان،الاعظمالسلطانغزوةعلىمشتملةرسالة:المخطوطعنوان

النصرأبيالسلطانمع،خانبايزيدالسلطانابن،خانسليمالسلطان،المكرم

.وأعمالها)1(مصرسلطان،الغوريقانصوه

المحليأحمدبنعليبنأحمد،هـ(069بعدتوفي)زنبلابن:المولف

.المصري

ورقة.08:الاوراقعدد

51/القعدةذو5/:النسختاريخ 1 iهـ

H.:الحفظرمز072:الرقم a34.O929:فلوجل

فيالرمالزنبلبناحمدالشيختاريخمنمختصرهذا:المخطوطعنوان

مرجفي،الغوريقانصوهالسلطانمعلهجرىومامصرخانسليمالسلطاندخول

.والكمالالتمامعلىوالاحكامالواقعمن،وغيرهدابق

المحليأحمدبنعليبناحمد،هـ(069بعدتوفي)زنبلابن:المولف

.المصري

ورقة.08:الأوراقعدد

-بر!حي

039:فلوجلH.b34.O.:الحفظرمز172:الرقم

.خانسليمالسلطانمعالغوريالسلطانوقعةتاريخ:المخطوطعنوان

المحلياحمدبنعليبنأحمد،هـ(069بعدتوفي)زنبلابن:المولف

.المصري

ورقة.06:الاوراقعدد

(1)

1/1):"لةكحا":لمصادرا 9t)،"نبروكلماو"،)(1/74):"لهديةاو":

.(8/69و)(6/161)

003



139:فلوجلH.38.O.:لحفظارمز227:لرقما

من،القاهرةمصروقائععلىيشتمللطيفمجموعهذا:المخطوطعنوان

.)1(المجموعتاريخاخرالى،ومئةألفسنة

.المداجابراهيمبنمصطفى،هـ(11-52)القنالي:المؤلف

:المخطوطبداية

تابمنعلىيتوبالذنبغافرالوهابالكريمدلهالحمد

ورقة.102:الأوراقعدد

A..258)462(.:الحفظرمز723:الرقم .257.F .)461( und939:فلوجل

وتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسالمطربالأنيس:المخطوطعنوان

.(مجلدان).فاس)2(مدينة

الله.عبدبنعليالحسنأبو،هـ(726قبل)الفاسيزرعأبيابن:المؤلف

دولةعنالخبر...وتدبيرهبمشيئتهالأمورمصرفدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الكوميالزناتيعليبنالمومنعبدبنيوسفالمؤمنينأمير

ورقة.132:الثانيوالمجلد،ورقة231:الأؤلالمجلد:الأوراقعدد

الثاني:والجزءهـ،8911رجب/22/:الاولالجزء:النسختاريخ

هـ.8911/رمضان4/

479:فلوجلN.702.F.:الحفظرمز472:الرقم

.)3(سبكتكينبنمحمودالدولةيمينتاريخفييميني:المخطوطعنوان

)2(

)3(

9)9:"نوكلمابر":لمصادرا / A).

:،نبروكلماو"،(1/991):"لكشفاو"،(2/494):"لةكحا":لمصادرا

.(132/):"سركيسو"،(08):داالقنوعاكتفاءو"،(7/433)

/)384:"كحالة!:المصادر r)،"الهديةو"،(25202/):لاالكشفو":

103



.الجبارعبدبنمحمدالنصرأبو،هـ(V)_42العتبي:المؤلف

الخ....بذاتهالباطن،باياتهالظاهرلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.291:لأوراقاعدد

هـ.1851/شوال5/،الخطيبيوسفبناسماعيل:النسخوتاريخالناسخ

489:فلوجل.txM.333:الحفظرمز572:الرقم

.)1(العتبينصرأبيتاريخعلىالوهبيالفتح:المخطوطعنوان

بنعليبنأحمدأبوالعباسالدينشهاب،هـ(-1172)المنيني:المؤلف

.العدويالدمشقيالطرابلسيعمر

الخ....و!ويراخلقاشيءكلاحسنلمنحمدا:المخطوطبداية

ورقة.037:الأوراقعدد

ربيع23/في،الطرابلسيالحسينيأحمدبنمصطفى:النسخوتاريخالناسخ

هـ.0611سنة/الأول

759:فلوجلN.216.F.:الحفظرمز672:الرقم

.)2(والنحلالمللكتاب:المخطوطعنوان

أحمدبنبنعليمحمدابو،هـ()-456الظاهريحزمابن:المؤلف

القرطبي.حزمبنسعيد

فيكتبواالناسمنكثيرأفان:...حزمابن...الفقيهقال:المخطوطبداية

(1)

)2(

.(2/5031):"سركيس"و،(3/073):"نوكلمابر"و،(2/86)

:"يةلهدا"و،(2/2502):"لكشفا"و،(1/702):"لةكحا":ردلمصاا

.(2/8081):"سركيس"و،(8/34و)،(3/173):!نبروكلما"و،(1/671)

2/01):"لكشفا"و،(2/393):"لةكحا،:ردلمصاا AY)،يةلهدا"و":

،(471):"لقنوعاءكتفاا"و،(4/801):"نبروكلما"و،(1/096)

.(1/58):"سركيس"و

203



إلخ....جدأكثيرةكتباومقالاتهمدياناتهمفيالناسافتراق

.والاستواءالمكانفيالقول:(أ702)الورقةنهاية

.ورقات012:الأوراقعدد

هـ.1901صفر/1/:النسختاريخ

779:فلوجلH.61.O.:الحفظرمز727الرقم

.)1(اليمانيةللأقطارالعثمانيةالفتوحات:المخطوطعنوان

.هـ(89ط)المكيأحمدبنمحمدالدينقطب:المؤلف

الخ....وسنانبصارمالحنيفيالديننصرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات602:لأوراقاعدد

789:فلوجلH.23.O.:الحفظرمز827:الرقم

.)2(العثمانيةالدولةفيالرحمانيةالمنح:المخطوطعنوان1-

.السرورأبيبنمحمدبنمحمد،هـ(201ط)الصديقيالبكري:المؤلف

الخ....جزيلافضلاعبادهمنشاءمنمنحالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ49-أ1):الأوراقعدد

.)3(الرحمانيةالمنحعلىالربانيةاللطائف:المخطوطعنوان2-

.السرورأبيبنمحمدبنمحمد،هـ(201ط)الصديقيالبكري:المؤلف

إلخ....العثمانيةالشريفةبالدولةالشرعأظهرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ501-ب59):لأوراقاعدد

)1(

)2(

(3)

.(3501/):"لةكحا":لمصادرا

.(8501/):"نبروكلماو"،3(1/98):"لكشفاو"،(1/028):"لةكحا":لمصادرا

.(8501/):"نبروكلماو"،(2/3551):"لكشفا":لمصادرا

303



97:فلوجلH.26.O.:لحفظارمز927:لرقما

.(1(عثمانالفضائلفيالعقيانقلائد:المخطوطعنوان

احمدبنبكرأبيبنيوسفابن،هـ(rr-01)الكرميمرعي:المولف

الحنبلي.المقدسي

إلخ....المنانالحليم،الرحمنالرحيمللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.46:لأوراقاعدد

فيالشريفالقدسمجاور،أيوبحافظالسيد:النسخوتاريخالئاسخ

1/301/محرم f.هـ

011:فلوجل.txM.005:الحفظرمز073:الرقم V

.((2الزمانغربال:المخطوطعنوان

محمدبنالرحمنعبدبنالحسين،هـ()-855اليمنيالأهدل:المولف

الشافعي.العلويالحسيني

الخ....الازمانمقلبالديانالملكللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.22:لأوراقاعدد

2621:فلوجل.666."*كاأ:الحفظرمزV"1:الرقم

والخرابالبلدانوعجائبالحدثانابادهوماالزمانأخبار:المخطوطعنوان

.(لأولاالجزء).)3(والعمران

علي.بنالحسينبنعليالحسنأبو،هـ(-345)المسعودي:المولف

)1(

)2(

)3(

.(8237/):"نبروكلماو"،(2/724):"يةلهدا":لمصادرا

:،نبروكلماو"،(1/513):"يةلهداو"،.(1/416):"لةكحا":لمصادرا

(/787).

:"لهديةاو"،(1/72):"لكشفاو"،(2/434):"لةكحا":درلمصاا

9)5:"نبروكلماو"،(1/976) / Y).
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نبتدىء:تعالىاللهرحمه.المسعودي..الحسنابوقال:المخطوطبداية

الخ....عليهوالثناءوشكرهوذكرهاللهبحمد

ورقة.181:لأوراقاعدد

2142:هيلين.txiM.7016:الحفظرمز732:قمالر

.(1(القرونمنالماضيةالمآثرفيالمكنونالدر:المخطوطعنوان

.هـ(-1232)الموصليالعمريالخطيباللهخيربنياسين:المولف

منذأزل.لم..الافاضلمشكاةسراجأنارالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....التواريخكتبفيمتولعأوترعرعتنشأت

ورقة.964:لأوراقاعدد

2212:هيلين.txiM.2401:الحفظرمز733:قمالر

.(2(المصطفىحقوقبتعريفالشفا:المخطوطعنوان

.عياضبنموسىبنالفضلأبو،هـ(-544)اليحصبيعياض:المولف

النونأبيالدينفتحالأصيلالمسندالجليلالشيخعلىقرأت:المخطوطبداية

الاعزبالملكالمختصالاسمىباسمهالمنفردللهالحمد:قال...إبراهيمبنيونس

إلخ....اليقينبأنواروقلبكقلبياللهأشرق:بعداما...الاحمى

ورقة.94:لأوراقIعدد

جم!ءببري-

5142:هيلين.txiM.229:الحفظرمز473:قمالر

المصطفى.داربأخبارالوفاخلاصة:المخطوطعنوان

(1)

)2(

.(01/951):"نبروكلماو"،(4/18):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(2/25.1):"لكشفاو"،(2/885):"لةكحا":لمصادرا

.(2/7931):"سركيسو،،(31.):"لقنوعاءكتفااو"،(3636/)

503



بنعليأبوالحسنالديننور،هـ()-119المدنيالسمهوذي:المؤلف

أحمد.بناللهعبد

بأخبارشغفتفقد:.وبعد..طابةشرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المحبةالحبيبة

ورقة.271:الأوراقعدد

هـ.1421/محرم/11:النسختاريخ

6142:هيلين.txiM.5201:الحفظرمز573:الرقم

.(أخرىنسخة).المصطفىداربأخبارالوفاخلاصة:المخطوطعنوان

ورقة.022:الاوراقعدد

7142:هيلين.txiM.0161:الحفظرمز736:الرقم

.(اخرىنسخة).المصطفىداربأخبارالوفاخلاصة:المخطوطعنوان

ورقة.681:الاوراقعدد

2312:هيلين.txiM.811:الحفظرمز737:الرقم

القسم).])1(عياضللقاضيالشفاشرحأفيالرياضنسيم:المخطوطعنوان

.(الرابعالمجلدالثالث

بنأحمدالعباسابوالدينشهاب،هـ(601ط)المصريالخفاجي:المؤلف

عمر.بنمحمد

اللهصلىللنبييجبفيماالكتابهذامنالثالثالقسم...:المخطوطبداية

)1(

:"يضاحلإاو"،1I1(/1):"يةلهداو"،(1/682):"لةكحا":لمصادرا

:"سركيس"و،(8/75و)،(3IrA/):"نبروكلماو"،(2/646)

(1/283).
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الخ....لقوله،العقليأوالشرعيالوجوببهالمرادوسلمعليه

ورقة.643:لأوراقاعدد

1/الثانيربيع28/في،المؤلفبخط:النسحوتاريخالناسخ 0 OA.هـ

4212:هيلين.txiM.3001:الحفظرمز738:الرقم

.الوفاء)1(خلاصة:المخطوطعموان

.هـ(911ط)الروميمصطفىبنحنيفابراهيم:المؤلف

القرانبشفاءالمؤمنينعبادهقلوبشفىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

النفوسداءعنهمأزاححيث،والمرسلينالأنبياءوأوصاف،المبين

إلخ....والصدأ

64:لأوراقاعدد r.ورقة

هـ.2531سنة،الخسرويأحمد:النسخوتاريخالناسخ

0242:هيلين.txiM.1378:الحفظرمز973:الرقم

.)2(العربقبائلمعرفةفيالذهبسبائك:المخطوطعنوان

محمد.بنعليبنامينمحمدالفوزأبو،هـ(-1246)السويدي:المؤلف

أنسابمعرفةفيالاربنهايةالمسمىالكتابكانلما...:المخطوطبداية

الخ....العرب

ورقة.96:لأوراقاعدد

)1(

)2(

.(1/834):"يضاخلإا":لمصادرا

:"لإيضاحاو"،(2/463):"يةلهداو"،(3441/):"لةكحا":درلمصاا

(r / r)،"(1/5601):"سركيسو"،(01/761):"نبروكلماو.

703



1242:هيلينtxiM.0128:الحفظرمز047:الرقم

.)1(وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمدسيرة:المخطوطعنوان

الملك.عبدمحمدأبو،(ter-13)الحميريهشامابن:المؤلف

أسريثم:اسحاقابنقال،والمعراجالإسراءأمر:المخطوطبداية

إلخ....اللهبرسول

ورقة.الأوراقعدد

A/الاخرةجمادى:النسختاريخ 4 A.هـ

2242:هيلين.txiM.1,1358:الحفظرمز147:الرقم

.)2(الشمائلكتاب:المخطوطعنوان

.سورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو،هـ(27ط)الترمذي:المؤلف

الشيخقال،اصطفىالذينعبادهعلىوسلائمللهالحمد:المخطوطبداية

خلقفيماجاء.باب..الترمذيسورةبنعيسىمحمدبنعيسىأبوالحافظ

إلخ....اللهرسول

.(ب43-أ1):الأوراقعدد

22/محرم/91:النسختاريخ r?.هـ

4242:هيلين.txiM.1,771:الحفظرمز24V:الرقم

.r()النبويالشريفالنسبشجرة:المخطوطعنوان

.الدوادارالأميرالسيفيالعاليالأشرفالمقرمهديبنيشبك:المؤلف

)1(

)2(

)3(

.(2/2101):"لكشفاو"،(2/323):(لةكحا":لمصادرا

73)5:"لةكحا":لمصادرا / r)،"(2/9501):"لكشفاو،

.(331):"لقنوعااكتفاءو"،(2/402):"نوكلمابرو"،(2/91)

.(2/7491):"سركيسو"،(6/872):"نوكلمابر":درلمصاا
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أما...وجودهفضلهالأناموعموجودهوجبالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....النبويالمطهربالمنصبتختصمنيفةوهدئةشريفةتحفةفهذه:بعد

.(ب3-أ1):الأوراقعدد

5242:هيلين.txiM.4,1577:لحفظارمز437:الرقم

.(الإسراء)1كتاب:المخطوطعنوان

علي.بناحمدبنمحمدالديننجم،هـ(-849)الغيطي:المؤلف

فيتعالىاللهقالفقد:وبعد...نبيناقدررفعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....القائليناصدقوهوالمبينكتابه

.(ب178-أ135):لأوراقاعدد

.هـ181?/شوال2/:النسختاريخ

-كيم!!

2426:هيلين.txiM.1,1012:الحفظرمز474:الرقم

.)2(العربيالنبينسبطهارةعنالمنبيالسنيالنورمطالع:المخطوطعنوان

الروميمحمدبنعبدياللهعبد،هـ(1-540)البوسنوي:المولف

البيرامي.

العماءبحضرةالمختصالرتقيفتقأنأرادالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والأسماء

.(أ62-ا2):لأوراقاعدد

)1(

)2(

:"لةكحا":لمصادرا

(2/2241).

:"لةكحا":لمصادرا

(1/674).

*--"--لا-

:"نبروكلماو"،(383/)

:"الكشفو"،(2/257)
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7242:هيلين.txiM.1285:الحفظرمز547:الرقم

.)1(النبويةللسيرالألفيةشرح:المخطوطعنوان

محمد.بنعليالإرشادأبوالديننور،هـ(ا-660)الأجهوري:المؤلف

فالراجيالأملأحدهما:معنيانله:الرجاءراجييقول:المخطوطبداية

الخ....(رحمتهويرضن):تعالىقولهومنه،الآمل

Y:2لأوراقاعدد I.ورقة

المالكي.عليبنمحمد:الناسخ

0243:هيلين.txiM.8,866:الحفظرمز46V:الرقم

عليابيالحقحجةالرئيسالشيختاريخفيرسالة:المخطوطعنوان

سينا.بناللهعبدبنالحسين

عبدالواحدبنعبيدأبو،هـ(428قبلحيا)كانالجوزجاني:المولف

محمد.

إلخ....بلخأهلمنرجلاكانأبيأنذكر:المخطوطبداية

.(ب49-أ57):لأوراقاعدد

2435:هيلين.txiM.1156:الحفظرمز47V:الرقم

.الجزار)2(باشاأحمدقصةشرح:المخطوطعنوان

.هـ(ا-244)التركناصيفبنيوسفبننقولا:المؤلف

،الجزارباشاأحمدقصةشرحتعالىاللهبعوننبتدىء:المخطوطبداية

الخ....والاقتدارالعزمنحياتهبمدةعليهحصلوما

(1)

)f

0(8181/):"نبروكلماو"،(2/015):"لةكحا":لمصادرا

.(01/431):"نبروكلماو"،(4/14):"لةكحا":لمصادرا

031



ورقة.66:وراقلأاعدد

هـ.اYrA/الاخرةجمادى/6:النسختاريخ

V4:الرقم Aالحفظرمز:txiM.2,1474.2436:هيلين

.الأخيارلقدوةالانتصاررسالة:المخطوطعنوان

.السنكتواريالموستاريمصطفىابن،هـ(ا0-70)ددهعلي:المؤلف

رسالةهذه:بعدأما...الدينمعالمأعلىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

سليمانبنخانسليمبنخان.مراد..السلاطينسلطانالأخيارلقدوةالانتصار

إلخ....الغازيخان

.(ب151-ب1rA):الأوراقعدد

(1r



والطبقاتالتراجم

363:فلوجل."*ماأ.117:لحفظارمز947:لرقما

.العصر)1(أهلمحاسنفيالذهريتيمة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ()!42الثعالبي:المؤلف

إسماعيل.

خيرعلىاللهوصلى،وختمالكلامبهبدىءماخيراللهحمد:المخطوطبداية

إلخ....أرسلنبي

03ورقات503:الأوراقعدد

هـ.5701سنة/الأولربيع:النسختاريخ

1l"'4:فلوجلA.188F..)407(:الحفظرمز075:الرقم

.(أخرىنسخة)العصرأهلمحاسنفيالدهريتيمة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ()!42الثعالبي:المؤلف

إسماعيل.

ورقة.rw:الأوراقعدد

عيدفي،الطرابلسيالمولوديعليبنمحمدبنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1781سنة/الحجةذو/01،الأضحى

)1(

:"لهديةاو"،(2/9402):"لكشفاو"،(2/123):"لةكحا":لمصادرا

.(1/066):"سركيسو"،(3091/):"نوكلمابرو"،(1/526)
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563:فلوجل.txM.668:لحفظارمز157:لرقما

الدهر.يتيمةتتمة:المخطوطعنوان

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(!42)الثعالبي:المؤلف

إسماعيل.

ورقة.153:الأوراقعدد

السريانطائفةمنمخزومةاللهنعمةبناللهفرج:النسخوتاريخالناسخ

مسيحية.9184سنةغربيتشرينيوماولفيوذلك،الكاثوليكيين

-مبم!!اء

366:فلوجلN.593.F.:الحفظرمز752:الرقم

.العصر(1(أهلوعصرةالقصردمية:المخطوطعنوان

علي.بنالحسنبنعليالحسنأبو،هـ(-467)الباخرزي:المولف

الخ....أفضالهأذيالمنأسبغماعلىاللهأحمد:المخطوطبداية

ورقة.241:الأوراقعدد

هـ.1254رجب/:النسختاريخ

367:فلوجل.txM.702:الحفظرمز753الرقم

.(أخرىنسخة)القصردمية:المخطوطعنوان

علي.بنالحسنبنعليالحسنأبو،هـ(-467)الباخرزي:المولف

ورقة.122:الارراقعدد

1/الاخرةجمادى:النسختاريخ 0 vr.هـ

!ءص-في

:"نبروكلماو!،(1/167):"لكشفاو"،(2/424):"لةكحا":لمصادرا)1(

(/333).

r 1 r



863:فلوجلA.921.F.:لحفظارمز457:لرقما

منالملتقط):وباخرها.(أخرىنسخة)القصردمية:المخطوطعنوان

.(الباخرزيالحسنأبيديوان

ورقة.781:الأوراقعدد

604:فلوجلN.393.F.:الحفظرمز557:الرقم

.البقايا(1(منالرجالفيفيماالزواياخبايا:المخطوطعنوان

بنأحمدالعباسابوالدينشهاب،هـ(601ط)المصريالخفاجي:المؤلف

عمر.بنمحمد

الخ....عقودهنظيمالبلاغةجيديطوقحمدااللهمنحمدك:المخطوطبداية

ورقة.29:الاوراقعدد

هـ.6101سنةرجب/فيالملكيالمسيحيجبرائيل:النسخوتاريخالناسخ

704:فلوجلA.548.F..607(:الحفظرمز756:الرقم

.الذنيا(2(الحياةوزهرةالالباريحانة:المخطوطعنوان

بناحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ(601ط)المصريالخفاجي:المؤلف

عمر.محمدبن

زهترياض،النعمرياضفيالبصائرعيونسرحلمنحمدا:المخطوطبداية

منالرجالفيفيماالزواياخبايامنذخائر...فهذهالعقولرياحينفيها

إلخ....البقايا

()1

)2(

:"بروكلمانو"،(1016/):"الهديةو"،(1996/):داالكشف":المصادر

(/856).

:"الهديةو"،(1506/):"الإيضاحو"،(1286/):"كحالة":المصادر

(1/1'1)I،"(153):"القنوعاكتفاءو"،(865/):"بروكلمانو،

.(1/183):"سركيسو"
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ورقة.522:وراقلأاعدد

سنة/القعدةذيفي،الأبياريالمالكيمحمدبنسليمان:النسخوتاريخالناسخ

صحت.قدانهاالغالبوظني،هناالىالمقابلةبلغقد:اخرهافيوكتبهـ،8101

804:فلوجلN.293.F.:الحفظرمز757:الرقم

.(أخرىنسخة)الالباريحانة:المخطوطعنوان

ورقة.962:لأوراقاعدد

هـ.1237/الحجةذو5/،الرقاويعيسىبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

904:فلوجل.txM.131:الحفظرمز758:الرقم

.العصر(1(أعيانمحاسنفيالعصرسلافة:المخطوطعنوان

بنعليالدينصدر،هـ(11_91)الحسينيالدشتكيمعصومابن:المؤلف

محمد.بنأحمد

إلخ....الشفاهحقاقالكلمجواهرأوعمنيا:المخطوطبداية

ورقة.745:الأوراقعدد

هـ.8201/الثانيربيع22/:النسختاريخ

9511:فلوجلN.193.F.:الحفظرمز975:الرقم

.والشعراء(2(الشعركتاب:المخطوطعنوان

مسلم.بناللهعبدمحمدأبو،هـ(-276)الدينوريقتيبةابن:المؤلف

)?(

(2)

:"لإيضاحاو"،(2/104):"لةكحا":درلمصاا

.(1/542):"سركيسو"،(9/682)

:"لكشفاو"،(2792/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/212):"سركيسو"،(1/144)
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الخ....الشعراءعنفيهاخبرت،الشعرفيأئفتهكتالبهذا:المخطوطبداية

ورقة.261:لأوراقاعدد

هـا542/شعبان23/:التأليفتاريخ

كأ%بز

0611:فلوجلA.238.F..)507(:لحفظارمز067:لرقما

.)1(الأعيانومحاسنالعقيانقلائد:المخطوطعنوان

القيسياللهعبيدبنمحمدبنالفتحنصرأبو،هـ(-535)خاقانابن:المولف

الإشبيلي.

الخ....البيانلناراضالذيللهالحمد...:المخطوطبداية

ورقة.722:لأوراقاعدد

هـ.ا951سنة،الطرابلسيزادهذوقييوسفالسيد:النسخوتاريخالناسخ

1611:فلوجلاأ.94.1*م:الحفظرمز176:الرقم

.الحكماء)2(تاريخ:المخطوطعنوان

بنيوسفبنعليأبوالحسنالدينجمال،هـ(64ط)القفطي:المولف

الشيباني.الواحدعبدبنابراهيم

عزمت.وقد..وجلقلماوعالم،الكلخالقللهالحمد:المخطوطبداية

إلىوحديثهاقديمهاوأمةقبيلكلمنالحكماءمنذكرهاشتهرمنذكرعلىاللهبتأييد

الخ....صنفهكتابأوبهانفردقولمنعنهحفظومازماني

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/4531):"لكشفاو"،(2/111):"لةكحا":لمصادرا

(4 7 0 / r)،"2/51):"سركيسو fr).

:"نبروكلماو"،(2/7901):"لكشفاو"،(2/545):"لةكحا،:لمصادرا

.(2/9151):"سركيسو،،(3214/)
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انتخبهماوانتساخالتقاطهمنوفرغ،التاريخكتاباخرهذا:المخطوطنهاية

الزوزني.الخطيبيمحمدبنعليبنمحمداللهعبادأضعفمنه

2:9لأوراقاعدد Y.ورقة

*-في-ة؟

6211:فلوجلA.591.F..)501(:الحفظرمز762:الرقم

.(أخرىنسخة).الحكماءتاريخ:المخطوطعنوان

ورقة.852:لأوراقاعدد

هـ.1711/الأولىجمادى:النسختاريخ

!ص3ث*بز

1163:فلوجلN.234.F.:الحفظرمز763:الرقم

.(مجلدان).((1بالوفياتالوافي:المخطوطعنوان

بنخليلالصفاءأبوالدينصلاحالأمير،هـ()-764الصفدي:المؤلف

الألبكي.السيفياللهعبدبنأيبكالدينعزالأمير

الخ.....بالموتالعبادقهرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.122:الثانيوالمجلد،ورقة622:الاولالمجلد:الاوراقعدد

يزب!ئج-

11:فلوجل.txM.018:الحفظرمز476:الرقم %' t

.الاطئاء(2(طبقاتفيالأنباءعيون:المخطوطعنوان

خليفةبنالقاسمبنأحمدالدينموفق،هـ(11ط)أصيبعةأبيابن:المولف

الخزرجي.

(1)

(Y)

:!لهديةاو"،(2/6991):"لكشفاو"،(1/086):!لةكحا":لمصادرا

.(2/3121):"سركيسو"،(6/411):"نوكلمابرو"،(1/253)

:"لهديةاو"،(2/5811):"لكشفاو"،(1/922):"لةكحا":لمصادرا

.(1/72):"سركيسو"،(3/514):!نوكلمابرو"،(1/69)
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إلخ....الرممومنشر،الأممناشرللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.992:لأوراقاعدد

هـ.1711/رمضان2/في،سالمبناللهنعمة:النسخوتاريخالناسخ

6511:فلوجلA.82,81.08F.)101,001,99(.:الحفظرمز765:الرقم

.(مجلداتثلاثة).)1(الزمانأبناءانباءفيالأعيانوفيات:المخطوطعنوان

بنمحمدبنأحمدالدينشمس،هـ(11AA_)خلكانابن:المؤلف

الشافعي.الإربليالبرمكيبكرأبيبنإبراهيم

ورقة،rir:الثانيوالمجلد،ورقةYA):لأولاالمجلد:لأوراقاعدد

ورقة.288:لثالثاوالمجلد

وابنه.،الأصفهانيالدينجمال:الناسخ

a213.txM.,b,:لحفظارمز667:قملرا c6611:فلوجل

.(مجلداتثلاثة،أخرىنسخة).الاعيانوفيات:المخطوطعنوان

1الأورعدد 1 4 6 : jl.ورقة

هـ.9421/القعدةذو0/2:النسختاريخ

6711:فلوجلN.457.F.:لحفظارمز677:قملرا

ورقة.1/091ج:الأوراقعدد.الاعيانوفيات:المخطوطعنوان

:"لهديةاو"،(2/7102):"لكشفاو"،(1/372):"لةكحا":لمصادرا(1)

،(201):"لقنوعاءاكتفاو"،(3714/):"نبروكلماو"،(1/99)

.(1/89):"سركيسو"
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6811:فلوجلN.236.F.:لحفظارمزVIA:لرقما

.(جزان).)1(الصوفيةالسادةتراجمفيالدريةالكواكب:المخطوطعنوان

تاجبنالرؤوفعبدمحمدالدينزين،هـ(201!ا)المناوي:المؤلف

الشافعي.العابدينزينبنعليبنالعارفين

كأسمنعبادهوأعاظمأولياءهسقىالذيالحمددله:المخطوطبداية

الخ....وداده

ورقة.388:لأوراقاعدد

هـ.1221/رمضان22/في،المعنويداودبنمحمد:النسخوتاريخالثاسخ

11:فلوجل.txM.733:الحفظرمز976:الرقم ` 9l

.(الثانيالجزء).المسافر)2(وتحفةالسافرالبدر:المخطوطعنوان

الشافعي.جعفربنثعلببنجعفرالدينكمالهـ(،74)طالادفوي:المؤلف

.ورقات903:الأوراقعدد

بالقسطنطينية.يوسفبنمحمد:الئاسخ

a245.txM.,b,:الحفظرمز077:الرقم c1172:فلوجل

.)3(الثامنةالمئةاعيانفيالكامنةالدرر:المخطوطعنوان

بنأحمدالفضلأبوالدينشهاب،هـ(-852)العسقلانيحجرابن:المولف

.المصريمحمدبنعلي

)1(

(2)

)3(

2/1):"لةكحا":درلمصاا 4 r)،"لهديةاو".(1/17):"لكشفاو":

(1/015).

1/4):"لةكحا":درلمصاا AS)،"لهديةاو"،(1/032):"لكشفاو":

(1/452).

:"لهديةاو"،(1/847):"لكشفاو"،(1/012):"لةكحا":درلمصاا

.(6/362):"نبروكلماو"،(1/821)
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الخ....ويميتيحييالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.8211:الاوراقعدد

هـ.5821سنة،المقرياحمد:النسخوتاريخالناسخ

كم!إ؟في

7311:فلوجل*!اأ.923.:لحفظارمز177:لرقما

.()1الوافيبعدوالمستوفىالصافيالمنهل:المخطوطعنوان

يوسفالدينجمالالمحاسنأبو،هـ()-874برديتغريابن:المولف

.المصري

الخ....والشهورالأعمارومدبر،الدهورمديرللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.948:لأوراقاعدد

المصنف.تلميذنسخة:الناسخ

4117:فلوجلN.237.F.:الحفظرمز772:الرقم

.الحنفئة)2(طبقاتفيالتراجمتاج:المخطوطعنوان

اللهعبدبنقطلوبغابنقاسمالدينزين،هـ(!87)قطلوبغاابن:المولف

الحنفي.المصري

الخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلائم،للهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.7°:لأوراقاعدد

هـ.489/شوال1/2:النسختاريخ

ش7فيءص

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(2/4881):"لكشفاو"،(4/941):"لةكحا":لمصادرا

.(6/451):"نبروكلماو"،(2/065)

:"نبروكلماو"،(1/962):"لكشفاو!،(2/846):!لةكحا":لمصادرا

(6/1err)،"(1/612):!سركيسو.
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5711:فلوجلN.493:F.لحفظارمز773:لرقما

.(1(والنحاةاللغويينطبقات:المخطوطعنوان

بكر.ابيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19_1)السيوطي:المؤلف

إلخ..0.ومعدمهالوجودخالقللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.432:لأوراقاعدد

ة3-جمبم

1176:فلوجلMxt713.:الحفظرمز477:الرقم

.(2(المحمديةبالمنحاللدنيةالمواهب:المخطوطعنوان

بنمحمدبناحمدالدينشهاب،هـ(-239)المصريالقسطلاني:المؤلف

بكر.ابي

النبوةمعارفأنوارشمسالأزلزمانفياطلعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المحمدية

4:لأوراقاعدد 5 V.ورقة

1177:فلوجل.txM.917:الحفظرمز775:الرقم

.(3(نفيسانفساحوالفيالخميسكتاب:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنحسين،هـ(-69)الدياربكري:المؤلف

)1(

)2(

)?(

:"لهديةاو"؟(26011/):"لكشفاو"،(282/):"لةكحا":درلمصاا

.(1/6701):"سركيسو"،(1/453)

:"بروكلمانو"،(2/6981):"لكشفاو"،(1/452):"لةكحا":لمصادرا

(6/)9VY،"(2/2151):"سركيسو.

2691/):"لكشفاو"،(1/563):"لةكحالا:لمصادرا A)،"لهديةاو":

،(1/798):"سركيسو"،(637):"لقنوعااكتفاءو"،(1/913)

.(9/02):"نبروكلماو"
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إلخ....أوائلكلقبلنبيهنورخلقالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.85':لأوراقاعدد

316.315:الحفظرمز776:الرقم and.7811:فلوجل*ول

.(اخرانمجلدان)،نفيسأنفسأحوال!فيالخميسكتاب:المخطوطعنوان

ورقة.582:الثانيوالمجلد،ورقة793:الاول!المجلد:لأوراقاعدد

0/الاولىجمادى9/،التيلاوييونسعلي:الئسخوتاريخالناسخ

9117:فلوجل.133."*ول:الحفظرمز777:الرقم

.)1(اللامعالضوءمنالطالعالبدر:المخطوطعنوان

بنمحمدبنأحمدالدينشهاب،هـ(319)_الشافعيالمنوفي:المؤلف

.السلامعبد

إلخ....والإعادةوالإماتةالإحياءعلىالقادرلهالحمد:المخطوطبداية

المبينالتاريخمنالمؤلفهذافيانتخابهتيسرمااخرهذا:المخطوطنهاية

بنمحمدبنأحمدورحمتهعفوهإلىتعالىاللهعبادأفقرمؤلفهكتبه،خطبتهفي

الشافعي.المنوفيالسلامعبدبنمحمد

Y:الأوراقعدد ry.,.قة

المؤلف.بخط:الناسخ

0811:فلوجل*ول.03.:الحفظرمز778:قمالر

.)2(النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيالجمانعقود:المخطوطعنوان

(1)

)2(

.(6/72Y):"نبروكلماو"،(2/9801):"لكشفا":لمصادرا

8)7:"لةكحا":لمصادرا 5 / r)،"نبروكلماو"،(2/5511):"لكشفاو":

(8/511).
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يوسف.بنمحمدالدينشمساللهعبدأبو،هـ(-429)الصالحي:المؤلف

إلخ....الأنبياءورثةالانبياءجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.891:لأوراقاعدد

.هـ1911الئاني/ربيع0/1،حسنحافظ:النسخوتاريخالناسخ

1811:فلوجل.txM.464:الحفظرمز977:الرقم

.(مجلدات3).الأخيار)1(مناقبفيالاخبارنوادر:المخطوطعنوان

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،هـ(69ط)زادهطاشكبري:المؤلف

محمدعلىأصليj،جلالهبجنابيليقحمدااللهأحمد:المخطوطبداية

إلخ....بعدأما،الهوعلى

.(ورقة3:143ج،2:038ج،093:اج)،ورقة1111:لأوراقاعدد

هـ.1258/الآخرةجمادى91/:النسختاريخ

07:الرقم Aالحفظرمز:.H.122.O8211:فلوجل

.العئمانية)2(الدولةعلماءفيالنعمانيهالشقائق:المخطوطعنوان

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،هـ(69ط)زادهطاشكبري:المؤلف

إلخ....العلماءطبقاتبفضلهرفعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.981:الاوراقعدد

/سنةالاولى6/جمادئفي،الكرمانيإبراهيم:الئسخوتاريخالناسخ

هـ.779

)1(

)2(

:"يةلهداو"،(2/7891):"لكشفاو"،(1/803):"لةكحا":لمصادرا

.(9/203):"نوكلمابرو"،(1/231)

1/0):"لةكحا":لمصادرا A")،"نبروكلماو"،(2/7501):"لكشفاو":

(9/203).
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8311:فلوجلH.123.O.:الحفظرمز178:الرقم

.(1(الرومأفاضلذكرفيالمنظومالعقد:المخطوطعنوان

الحنفي.الروميباليلاليابن،هـ(-299)منقعلي:المؤلف

ورقة.051:لأوراقاعدد

هـ.7401/الاخرةجمادى:النسختاريخ

8042:هيلين.txiM.1,0143:الحفظرمز782:الرقم

.(2(الرومفضلفيالمنظومالدر:المخطوطعنوان

بنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ(901ط)الحمويالحسيني:المؤلف

محمد.

وقفتفقد:وبعد...عدداوأحصاهمالخلقخلقلمنحمدا:المخطوطبداية

فيصريحنصهوصحيححديثعلىوالاشعارالكتبمطالعةحالالأقطارمطيهفي

إلخ....الرومفضل

2_ا2):لأوراقاعدد rب).

4811:فلوجل.txM.667:الحفظرمز783:الرقم

.(جزآن).حلب(3(أعيانتاريخفيالحببدز:المخطوطعنوان

محمدبنعبداللهأبوالدينرضي،هـ()-719الحنبليابن:المؤلف

يوسف.بنابراهيم

الخ....والأواخرالاوائلمبيددلهالحمد:المخطوطبداية

.(03ط2:681جو)،(61ط1:1ج).ورقات803:لأوراقاعدد

(1)

)2(

(r)

:"نوكلمابرو"،(2/7501):"لكشفاو"،(2/984):"لةكحا":لمصادرا

(9/903).

.(1/254):"لإيضاحاو"،(1/952):"لةكحا":لمصادرا

.(1/942):"لكشفاو"،(324/):"لةكحا":لمصادرا
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8511:فلوجلN.235.F.:الحفظرمز48V:قمالر

.الأخيار(1(طبقاتفيالأنوارلواقح:المخطوطعنوان

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

إلخ....انعامهخلعأوليائهعلىخلعالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.338:لأوراقاعدد

8711:فلوجل.txM.014:الحفظرمز578:لرقما

.المختار)2(النعمانمذهبفقهاءمنالأخيارأعلامكتاب:المخطوطعنوان

الحنفي.سليمانبنمحمود،هـ(-099)الكفوي:المؤلف

الخ....الحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.288:لأوراقاعدد

هـ.4011/الأولربيع/51في،السلانيكيمحمد:النسخوتاريخالناسخ

8811:فلوجلH.912.O.:الحفظرمز786:الرقم

.والوزراءالعلماءكبارتراجم:المخطوطعنوان

؟.افنديالكريمعبد:المؤلف

إلخ....لهالاالمحامدتصلحلاالذيلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.13:الأوراقعدد

)1(

)2(

:"لهديةاو"،(2/7651):"لكشفاو"،(2/933):"لةكحا":لمصادرا

6)2:"نبروكلماو"،(1/146) 3 / A)،"(801):،لقنوعاءكتفااو،

.(1/2311):"سركيسو"

:"نبروكلماو"،(2/2741):"لكشفاو"،(3908/):"لةكحا":لمصادرا

(9/043).

rya



9811:فلوجل.txM.347:لحفظارمز787:لرقما

.)1(الحنفيةتراجمفيالسنيةالطبقات:المخطوطعنوان

المصريالقادرعبدبنالدينتقي،هـ()-0101التميميالغزي:المؤلف

الحنفي.

إلخ....الحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.378:لأوراقاعدد

0911:فلوجل.txM.346:لحفظارمزVAA:الرقم

.)2(الزمانأبناءمنالأعيانتراجم:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمدبنحسنالدينبدر،هـ(1-240)البوريني:المؤلف

إلخ....فانسواهوماالباقيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.551:لأوراقاعدد

1/الاخرةجمادى/12في،الكنجيمصطفى:النسخوتاريخالناسخ 1 Ao.هـ

1142:هيلين.txiM.8016:الحفظرمز978:الرقم

العصورسالففيمضىمفنالأعيانأخبارعيون:المخطوطعنوان

.)3(والأزمان

1)_1البغدادياللهعبدبنأحمد:المؤلف 0 Y)هـ.

الفقيرفيقول:.وبعد0.والقدمبالبقاءتفردمنسبحان:المخطوطبداية

)?(

(2)

(r)

.(1/754):"لكشفاو"،(1/754):"لةكحا":درلمصاا

:"لهديةاو"،(1/972):"لإيضاحاو"،(1/985)."لةكحا":درلمصاا

.(817/):"نوكلمابرو"،(1/192)

.(1/561):"يةلهداو"،(1/871):"لةكحا":لمصادرا

ryi



العربتواريخمنانتخبتهانبذةهذه...البغدادياللهعبدبناحمدالهادياللهالى

.والفرسوالترك

2:لأوراقاعدد 8 V.ورقة

هـ.8013/الأولىجمادى:النسختاريخ

1911:فلوجلN.215.F.:الحفظرمز097:الرقم

.(1(الخطيببابنالتعريففيالطيبنفح:المخطوطعنوان

بنأحمدالدينشهاب،(teal-410)الاشعريالتلمسانيالمقري:المؤلف

أحمد.بنمحمد

الخطيببنالدينبلسانالتعريففيالكتابمنالثانيالقسم:المخطوطبداية

إلخ....نفحهاويتأرج،سماعهايروقالتيأنبائهوذكر

ورقة.572:لأوراقاعدد

6بفي!

2911:فلوجلa143.txM.b-:الحفظرمز197:الرقم

.عشر(2(الحاديالقرنأعيانفيالاثرخلاصة:المخطوطعنوان

.(مجلدان)

بناللهمحببناللهفضلبنأمينمحمد،(111tea_1)المحبي:المؤلف

الحنفي.الحمويمحمد

ورقة.339:لأوراقاعدد

هـ.0161سنةباشامحمدالحاجاعظمصدروقف،المؤلفنسخة:ملاحظات

)?(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/751):"لهديةاو"،(1/842):"لةكحا":درلمصاا

.(2/8771):"سركيسو"،(809/)

.(401):!لقنوعااكتفاءو"،(8/08):"نبروكلما":درلمصاا
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1:فلوجل.txM.351:لحفظارمز"297:لرقما r91

.(ثانيةنسخة).الاثرخلاصة:المخطوطعنوان

ورقة.126:لأوراقاعدد

!ي-شمجبم

4911:فلوجل.txM.342:الحفظرمز397:الرقم

.(ثالثةنسخة).الاثرخلاصة:المخطوطعنوان

ورقة.68،5:لأوراقاعدد

38i0)سنةمحرم:النسختاريبئ i)هـ.

رر-في*

5911:فلوجل.txM.337:الحفظرمز497:الرقم

.(رابعةنسخة).الاثرخلاصة:المخطوطعنوان

قة.,,rvi:لأوراقاعدد

"الأسطواني.مصطفىبناللهعبد:الناسخ

191:1فلوجل.txM.591:الحفظرمز597:الرقم

.جي(1(الجتهباشااللهعبدماثرفيالشجيالقلبترويح:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنحسين،هـ(69ط)الدياربكري:المولف

يليقبما،المجيدالعرشذايابحمدكابتدىء:المخطوطبداية

الخ....بعلاك

ورقة.67:الأوراقعدد

-!بمفي!ث

)1(

.(8/132):"نبروكلماو"،(1/482):"لإيضاحا":لمصادرا
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8911:فلوجل.txM.214:لحفظارمز697:لرقما

.الشافعيه(1(طبقاتفيالبهيةالتحفة:المخطوطعنوان

الشافعيابراهيمبنحجازيبناللهعبد،-(A-1227)الشرقاوي:المؤلف

الخلوتي.

بدماءالعلماءمدادالفضلفيساوىالذيالحمدله:المخطوطبداية

إلخ....الشهداء

ورقة.922:الأوراقعدد

هـ.1234/الاخرةجمادى/01فيالعزيزيبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

1:243:هيلين.txiM.1172:الحفظرمز797:الرقم

.(2(التهذيبتقريب:المخطوطعنوان

بنأحمدالفضلأبوالدينشهاب،هـ(-852)العسقلانيحجرابن:المؤلف

.المصريمحمدبنعلي

أما...درجاتبعضعلىخلقهبعضرفعالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الرجالأسماءفيالكمالتهذيبتهذيبمنفرغتلفافانني:بعد

ورقة.132:لأوراقاعدد

صءش*ير

2:هيلين.txiM.1,469:الحفظرمز897:الرقم try

.(3(الحنفيهطبقاتذكرفيالمختصر:المخطوطعنوان

.الحميدياسرافيلبنعلي،هـ(79ط)زادهقنالي:المؤلف

(1)

)2(

(r)

:"نبروكلماو"،(1/542):"يضاحلإاو"،(1/884):"يةلهدا!:درلمصاا

(01/83).

:"يةلهداو"،(1/464):"لكشفا«)و،(1/012):"لةكحا":درلمصاا

.(1/97):"سركيسو"،(6/752):"نبروكلما"و،(1/821)

.(9/733):"نبروكلما"و،(2/404):"لةكحا":ردلمصاا

932



فيمختصركتال!فهذا:وبعد...العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الحنفيةطبقاتذكر

.(ب28-ا4):لأوراقاعدد

2433:هيلين.txiM.828:الحفظرمز°°V:الرقم

الموصلساداتمنالاصفياءومشربالأولياءمنهل:المخطوطعنوان

.الاحباء(1(

بناللهخيربنأمينمحمد،هـ(-3012)العمريالخطيب:المؤلف

.محمود

الخ....العلوممعالمالىأولياءهأرشدالذيللهالحمد:المخطوطبداية

قة.j:-(r((لأوراقاعدد

هـ.9126سنة،زادهصائغمحمدبناللهعبد:النسخوتاريخالناسخ

2434:هيلين.txiM.169:الحفظرمز008:الرقم

.(2(والكتابالوزراء:المخطوطعنوان

الله.عبدبنعبدوسبنمحمداللهعبدأبو،t(A33)الجهشياري:المؤلف

كتابهفيالجهشياريعبدوسمحمدبناللهعبدأبوقال:المخطوطبداية

الخ....الأحباركعبعنروي:والكتابالوزراءأخبارفيالمصنف

.ورقات402:لأوراقاعدد

.(هـ465)سنة:النسختاريخ

)1(

)2(

.(8/983):"نبروكلما":لمصادرا

:"سركيسو"،(2/9641):"لكشفاو"،(3774/):"لةكحا":لمصادرا

(1/817).
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لرحلاتواالجغرافيا

6321:فلوجلN.183.F.:الحفظرمز108:الرقم

.صقعا"1(والمفترقوضعاالمشترككتاب:المخطوطعنوان

الله.عبدبناللهعبدأبوالدينشهاب،هـ(-626)الحمويياقوت:المؤلف

إلخ....الاسمبصفةلوحدانيتهتفردالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.491:الأوراقعدد

5621:فلوجلA.5.F..)98(:الحفظرمز208:الرقم

.)2(البلدانتقويم:المخطوطعنوان

بنإسماعيلالفداءأبوالمؤيدالملك،?(avrY_)حماةصاحب:المؤلف

.محمودبنعلي

إلخ.....بجلالهيليقحمداللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.711:الأوراقعدد

ءط!!عز

6621:فلوجلA.e342.F..)901(:الحفظرمز308:الرقم

.المعطار)3(الروضمنالازهارجني:المخطوطعنوان

)1(

(2)

(r)

1'/2):"لكشفاو"،(4/3A):"لةكحا":لمصادرا )19l،"بروكلمانو":

(5/)91Y،"سركيسو"،(65):"لقنوعااكتفاءو":(2/24S)\.

:"نبروكلماو"،(1/864):"لكشفاو"،(1/237):"لةكحا":لمصادرا

.(1/333):"سركيسو"،(45):"لقنوعاءاكتفاو"،(6/861)

:"يضاحلإاو"،(1/721):"يةلهداو"،(1/402):"لةكحا":درلمصاا

.(6/841(:"نوكلمابرو"،(1/073)
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.القادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،هـ(84-5)المقريزي:المؤلف

جوادأيزلولم،بقدرتهالسماءرفعالذيالحمدله:المخطوطبداية

الخ....كريمأ

ورقة.1A:الأوراقعدد

1268:فلوجلH.691.O.:الحفظرمز408:الرقم

.جلق)1(محاسنفيالمتألقالبرق:المخطوطعنوان

بنخداويرديبنمصطفىبنمحمد،هـ()-5911الراعيابن:المؤلف

الدمشقي.ابراهيمبنمراد

أهلقلوبرياضفيالتوحيدأدواحغرسالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....العرفان

ورقة.AV:الأوراقعدد

ءةيم؟ءبرث

9126:فلوجل.txM.712:الحفظرمز508:الرقم

.والحجاز)2(ومصرالشامبلادرحلةفيوالمجازالحقيقة:المخطوطعنوان

الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ()-1143النابلسي:المؤلف

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

الخ....الامورشمبمعرفتهالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.781:الثانيوالمجلد،ورقة923:لاولاالمجلد:الأوراقعدد

/سنةالاولىجمادى/11،النابلسيدرويشمحمود:النسخوتاريخالناسخ

هـ.1112

)1(

)2(

.(1/671):!لإيضاحاو!،(3917/):"لةكحا":لمصادرا

:"لإيضاحاو"،(1/095):ألهديةاو"،(2/671):ألةكحا":درلمصاا

.(8492/):،نبروكلماو"،(1/214)

332



0712:فلوجل.txM.505:الحفظرمز608:قمالر

.((1المتيويرحلة:المخطوطعنوان

الحسن.بنأحمدالعباسابو،هـ(ا302حياكان)المتيوي:المؤلف

إلىفاسحضرةمنالسبيلبيانرحلةعلىيشتملالدفترهذا:المخطوطبداية

إلخ....تافلاتأرض

.ورقات7:لأوراقاعدد

هـ.ا302/الاخرةجمادى9/في،المؤلفبخط:النسخوتاريخالناسخ

لأ-بفي

3042:هيلين.txiM.783:الحفظرمز708:الرقم

.(2(والممالكالمسالك:المخطوطعنوان

أحمد.بناللهعبيدالقاسمأبو،هـ(03-.)خرداذبةابن:المؤلف

فيهكتابهذا...الأخيارالسادةابنيابقاءكتعالىاللهأطال:المخطوطبداية

إلخ....الأرضصفة

ورقة.77:لاوراقاعدد

-ئم!حز؟ث

4042:هيلين.txiM.977:الحفظرمز808:قمالر

.(3(والممالكالمسالك:المخطوطعنوان

العزيز.عبدبناللهعبدعبيدأبو،هـ(-487)القرطبيالبكري:المؤلف

ابنعنجبيربنسعيدعن،الأرضعمارةمدةفيالقول:المخطوطبداية

)1(

)2(

)3(

1/1):"لةكحا":لمصادرا 1A)،"(9/245):"نبروكلماو.

:"نوكلمابرو"،(2/5661):"لكشفاو"،(2/943):"لةكحا":لمصادرا

.(1/29):"سركيسو"،(84):"لقنوعاءكتفااو"،(2/046)

:"نبروكلماو"،(2/4661):"لكشفاو"،(2/352):"لةكحا":ردلمصاا

(5/602).

rrr



اخذاذلكواخذوا،الكتابأهلقالولذلك،سنةالافستةذلكأن...عباس

إلخ....شرعيا

ورقة.571:الأوراقعدد

هـ.989/شوال0/2:النسختاريخ

5042:هيلين.txiM.2,469:الحفظرمز908:الرقم

.)1(الزياراتمعرفةفيالإشارات:المخطوطعنوان

علي.بنبكرابيبنعليالحسنأبوcهـ(116-)الهروي:المولف

بعد:أما...الهرويبكرأبيبنعلي...الفقيرالعبدقال:المخطوطبداية

إلخ....الزياراتمنزرتهمالهأذكرأنالصالحينالإخوانبعضسألنيفإنه

.(أ62-ا92):الأوراقعدد

ءبر؟--لأ+ثيرفيش

7042:هيلين.txiM.1228:الحفظرمز01A:الرقم

.الأقطار)2(عجائبفيالأزهارنشق:المخطوطعنوان

.الناصريأحمدبنمحمدالبركاتأبوهـ(،39)-0الحنفيإياسابن:المولف

لاماالإنسانوعلم،وفهمعرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

أغربمنفيهاذكرالماضيةالأممتواريخكتبطالعتلمافاني:وبعد...يعلم

إلخ....سمعتهما

ورقة.093:الأوراقعدد

هـ.ا133رجب//01:النسختاريخ

)?(

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/69):"لكشفاو"7،(2/214):"لةكحا":لمصادرا

(5/5(Y.)

:"نوكلمابرو"،o(2/391):"لكشفاو"،(3.5/):"لةكحا":لمصادرا

(/858).
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البحتةالعلوم

والتنجيم(والفلك،والهندسةالرياضيات)

9141:فلوجلN.473.F.:لحفظارمز118:لرقما

.)1(والكمالالتمامعلىالفلكيمعشرأبيكتابهذا:المخطوطعنوان

2-2)البلخيمعشرأبو:المؤلف V)عمر.بنمحمدبنجعفر،هـ

إلخ....طينمنالإنسانخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.69:لأوراقIعدد

0241:فلوجل.txM.661:الحفظرمز218:الرقم

.)2(المجيبالربعرسالة:المخطوط1-عنوان

بنمحمدبنمحمدالدينبدر،هـ(-078)الماردينيالحرانيةابن:المولف

الحنفي.العزأبي

فلما:وبعد...العبادةوقتعلىعبادهاطلعمنياأحمدك:المخطوطبداية

إلخ....القبلةسمتمعرفةإلىبهايتوسلالتيالآلاتأنفعالمجيبالربعكان

.(أ81-أ1):لأوراقاعدد

)3(المجيبالربعرسالةشرح:المخطوط2-عنوان

)?(

(2)

(r)

:"لهديةاو"،(2/7931):"لكشفاو"،(1/794):"لةكحا":لمصادرا

.(906-2613/):دابروكلمانو"،(1251/)

.(753/):"بروكلمانو"،(1985/):"الكشف":المصادر

:"بروكلمانو"،(1/985):"الكشفو"،(1/59):"كحالة":المصادر

(/8037).

rrc



الحقعبدبنأحمدبناحمدالدينشهاب،هـ(-599)السنباطي:المولف

الشافعي.المصري

الخ....محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

.(ا43-أ12):لأوراقاعدد

1241:فلوجلA.d162.F..)76(:الحفظرمز318:الرقم

.1()التدبيركتاب:المخطوطعنوان

يحيىبنابراهيماسخاقأبو،هـ(488قبلحياكان)الزرقيالولد:المولف

.النقاش

إلخ....شأناالمحسوساتارفعالفلككانلماأنهاعلم:المخطوطبداية

ورقة.11:لأوراقIعدد

2241:فلوجلA.418.F.)437(.:لحفظارمز418:الرقم

.)2(الإشكالات:المخطوطعنوان

القاسم.بنمحمدالدينمحي،هـ(09-4)اخوين:المولف

نأ.واعلم..والأرضالسماواتخلقالذيالحمدله:المخطوطبداية

الخ....سبعةبالأفلاكالمتعلقةالهيئةعلمفيالمشهورةالإشكالات

ورقة.04:الاوراقعدد

3941:فلوجل.txM.921:الحفظرمز518:الرقم

.(r)الانوارشموسوهوالبونيللشيخالحرفعلمكتاب:المخطوطعنوان

يوسف.بنعليبنأحمدالعباسأبو،هـ(-622)القرشيالبوني:المولف

)2(

(r)

.(5/731):"نبروكلماو"،(1/28):"لةكحا":لمصادرا

.(7383/):"نبروكلماو"،(3395/):"لةكحا":لمصادرا

.(5/023):"نبروكلماو"،(1/09):"يةلهدا":لمصادرا
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تكونقبلومكونهاالربانيهالعلومأسرارمظهرلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الكونيةالامور

ورقة.132:لأوراقاعدد

8:الرقم '1 l435(.:الحفظرمز(.A.368.F6941:فلوجل

.)1(الهلالالىالشمسرسالةشرح:المخطوطعنوان

بنأميلبنمحمداللهعبدأبو،هـ()-017التميميأميلابن:المؤلف

محمد.

منالمخترعالمصنوعاتعجائببلطيفالمبتدعللهالحمد:المخطوطبداية

الفطرتحبهماأفضلفان:وبعد0..والمركباتالبسائطصور،نعمهفواضل

الخواصمنلهاوماالموجوداتأعيانكشفالفلسفيةالعقولفيهوتنافست،الزكية

إلخ....الفلزاتأعياناقلابسيماوالصفات

ورقة.82:لأوراقاعدد

A..)76(:الحفظرمز718:الرقم b162.F7941:فلوجل

.)2(الحروفعلمفيالوقوفبحر:المخطوطعنوان

بنعبدالرحمنالدينزين،هـ(non)الحنفيالبسطامي:المؤلف

أحمد.بنعليبنمحمد

أجسامفي،المعانيأرواحنفخالذيللهالحمد:المخطوطبداية

نأ،الحروفأسرارعلىالوقوفبحرفيالخائضأيهافاعلم:وبعد...الحروف

منمركمبوالألف،الالفمنمركبةوالحروف،الحروفمنمركمبالكلام

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/6751):"لكشفاو"،(3931/):"لةكحا":لمصادرا

(6/185).

9)3:"نبروكلماو"،(2/711):"لةكحا":درلمصاا 0 / V).

rrv



منقابلةعالمةوالنفس،النفسبلوحمتعلقةهيبل،منقسمةغيروالنقطة،النقطة

.الباريقلم

ورقة.27:الأوراقعدد

،ث!!ح!قيء3؟؟ب!في

9941:فلوجلA.c162.F.7().:الحفظرمز818:لرقما

.)1(العليوالدرالخفيالسر:المخطوطعنوان

بنالقادرعبدبنالكريمعبدالدينكريم،هـ()-339الجعبري:المؤلف

محمد.بنعمر

إلخ....السعادةمراتبأعلىبهابلغحمدالهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.12:لأوراقIعدد

9232:هيلين.txiM.3,9013:الحفظرمز111/:قملرا

.)2(المتحركةالكرةكتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،_(-672)الطوسي:المؤلف

الخ....معتدلةحركةتتحركالتيالنقطةالصلة:المخطوطبداية

.(أ37-ا43):لأوراقاعدد

!ز*!

0233:هيلين.txiM.4,0144:الحفظرمز082:الرقم

.(أخرىنسخة).المتحركةالكرةكتابتحرير:المخطوطعنوان

.(بtr-ب04):لأوراقاعدد

)1(

(2)

2/9):"لكشفا":لمصادرا AV).

.(5/387):"بروكلمانو"،Y('2/11):"يةلهدا":درلمصاا

rrA



1233:هيلين.txiM.1,9012:الحفظرمز182:الرقم

.)1(المعطياتكتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

المعلومةوالزواياوالخطوطالسطوح:الكتابصلب:المخطوطبداية

الخ....القدر

.(ب15-ب1):الأوراقعدد

2332:هيلين.txiM.14,9012:الحفظرمز822:الرقم

.)2(والأسطوانةالكرة:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

الوقوفطلبفيكنتإني...وتمجيدهاللهتحميد:أقول:المخطوطبداية

إلخ....والاسطوانةالكرةكتابفيالمذكورةالمسائلبعضعلى

.(ب522-ب471):الأوراقعدد

2333:هيلين.txiM.15,9012:الحفظرمز823:الرقم

.)3(الدائرةتكسيرفيمقالة:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

إلخ....دائرةكلاشكالثلاثةوهي:المخطوطبداية

.(أ272_ب522):لأوراقاعدد

)1(

)2(

(r)

.(5/883):"نوكلمابرو"،"11(2/1):"يةلهدا":لمصادرا

.(5/387):"نبروكلماو"،"11(2/1):"يةلهدا":درلمصاا

.(5/093):"نوكلمابرو"،"11(2/1):"يةلهدا":لمصادرا

9rr



4233:هيلين.txiM.11,9012:الحفظرمز482:الرقم

.الماخوذات)1(كتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،A-(-672)الطوسي:المؤلف

إلىمنسوبةمقالةهذه:المختصالأستاذقال:المخطوطبداية

إلخ....أرخميدس

.(ب651-أ051):الأوراقعدد

2335:هيلين.txiM.2,9012:الحفظرمز582:الرقم

.الأكر)2(كتاب:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

النسخبعضوفيشكلاوخمسونوتسعةمقالاتثلاثوهو:المخطوطبداية

إلخ....العددشكلبنقصان

.(أ33-أ51):الأوراقعدد

2336:هيلين.txiM.3,0144:الحفظرمز682:الرقم

.(أخرىنسخة).الأكركتاب:المخطوطعنوان

.(أ93-أ61):الأوراقعدد

2337:هيلين.txiM.4,9012:الحفظرمز782:الرقم

.)3(الكرويةالاشكالفيكتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

(1)

)2(

(r)

.(5387/):دبروكلمانو"،(2131/):"الهدية":المصادر

.(5093/):"بروكلمانو"،(2113/):"الهدية":المصادر

.(5/387):((نبروكلماو"،(2/131):"لهديةا":لمصادرا

034



الموسومةالكتبأحرران...اللهحمدبعدأقول:المخطوطبداية

الخ....التعليميالترتيبفيتتوسطأنشأنهامنالتيالكتبأعني،بالمتوسطات

.(أ88-أ38):لأوراقاعدد

2338:هيلين.txiM.5,0144:الحفظرمز/RYA:الرقم

.(أخرىنسخة).الكرويةالأشكالفيكتابتحرير:المخطوطعنوان

.(ب901-أ43):الاوراقعدد

9233:هيلين.txiM.6,0144:الحفظرمز982:الرقم

(.0)النسبةامرفيالمشكلفيرسالة:المخطوطعنوان

عيسى.بنمحمداللهعبدأبو،الماهاني:المؤلف

إلخ....المقاديرنسبةفيأولاوجدتهكنتماهذا:قال:المخطوطبداية

.(ب211-أ901):الاوراقعدد

0432:هيلين.txiM.4,1324:الحفظرمز083:الرقم

.)2(الحسابفيالتجنيس:المخطوطعنوان

بنمحمدبنمحمدالدينسراج،هـ(695حتاكان)السجاوندي:المؤلف

الرشيد.عبد

معنى:التجنيسفي...فصلالعالمينربالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....واحدجنسمنفصاعداالمختلفينالكسرينيجعلان:التجنيس

.(ب611-أ39):الأوراقعدد

)?(

)2(

.(3575/):"لةكحا)):درلمصاا

.(1/258):"لكشفاو"،(3256/):"لةكحا":درلمصاا
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1432:هيلين.txiM.3,7015:الحفظرمز"183:الرقم

.)1(الياسمينيةالأرجوزة:المخطوطعنوان

.حخاجبنمحمدبناللهعبدمحمدابو،هـ(06-1)الياسمينابن:المؤلف

:المخطوطبداية

وففماتعليمهمنومنألهماماعلىدلهالحمد

إلخ....

.(ب23_ا2\):الأوراقعدد

2342:هيلين.txiM.1,7015:الحفظرمز832:الرقم

الياسمينية.شرح:المخطوطعنوان

.هـ(812قبلحياكان)الحنبليالدينعزبناحمدالدينتقي:المؤلف

إلخ....انعماماعلىدلهالحمد:المخطوطبداية

.(ا17-أ1):لأوراقاعدد

جمادىفي،النويريمحمدمحمدبنمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

هـ.834/الاخرة

2343:هيلين.txiM.5,7015:الحفظرمزArt":الرقم

.)2(الياسمينابنأرجوزةفهمعلىالمعين:المخطوطعنوان

الحسين.بنالرحيمعبدبنأحمدالدينولي،هـ(-826)العراقي:المؤلف

البداية.فيبترويوجد،(34-92):الأوراقعدد

;Y)

،(1/854):"يةلهداو"،(2/672):"لةكحا":درلمصاا

.(2/0491):"سركيسو"،(5/851)

،(1/26):"لكشفاو"،(1/861):"لةكحا":درلمصاا

.(6/152و)،(5/851):"نبروكلماو"،(1/321)
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4432:هيلين.txiM.2,2701:الحفظرمز483:الرقم

.)1(الحسابفيالشمسيةالرسالة:المخطوطعنوان

.النيسابوريمحمدبنالحسن،هـ(181حياكان)الاعرجالديننظام:المولف

وبعد:...والضدالزوجعنالمنزه،ندبلاالفردللهالحمد:المخطوطبداية

اللهنظم،بنظاميعرف،النيسابوريمحمدبنالحسناليهاللهخلقأحوجفان

إلخ....وأخراهأولاهفياحواله

.(ب83-أ13):لأوراقاعدد

5432:هيلين.txiM.2,7015:الحفظرمز835:الرقم

.(منظومة).)2(والمقابلةالجبرعلمفيالمقنع:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ(81-5)الهائمابن:المولف

إلخ....أحاولماأبتديإلهيبحمد:المخطوطبداية

.(ب02-ب91):الأوراقعدد

هـ.198/رمضان27/:النسختاريخ

6432:هيلين.txiM.1363:الحفظرمز836:الرقم

.الغبار)3(فنفيالنظارنزهة:المخطوطعنوان

محمد.بنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،هـ(-815)الهائمابن:المولف

كتابي.فان.واعتبار.وجهبكلالواحداللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

(2)

)3(

:"يةلهداو"،(2/2601):"لكشفاو"،(1/195):"لةكحا":درلمصاا

.(7512/):"نبروكلماو"،(1/832)

:"يةلهداو"،(2/9081):"لكشفاو"،(1/482):"لةكحا":درلمصاا

.(6/815):"نبروكلماو"،(21./1)

1/42):"لةكحا":ردلمصاا A)،"يضاحلإاو"،(1/021):"يةلهداو":

(2/346)t"(6/61):"نوكلمابروo.
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بهكلف،بالانتشاروحظيبالقبولتلقيلماالغبارصناعةفيبالمرشدةالموسوم

إلخ....الاختصاريهوىليصديق

.(ب91_أ1):الأوراقعدد

ح!؟ء*!

4732:هيلين.txiM.0013:الحفظرمز837:الرقم

.)1(الرئاسةلأهلالخلاصةحل:المخطوطعنوان

1حيأكان)القادريالجزري:المؤلف 0 9 Y)0هريرةأبيبنرمضان،هـ

...:فيقول.وبعد..تحصىلانعمهأعدادمنياأحمدك:المخطوطبداية

بخلاصةالمسماةالرسالةكانتلما،القادريالجزريهريرةأبيبنرمضان

الخ....البابهذاعرفانقاطبةعلىحوتهماأنحاءفيللبارعالحساب

ورقة.013:الأوراقعدد

8432:هيلين.txiM.1176:الحفظرمز838:الرقم

.(أخرىنسخة).الرئاسةلاهلالخلاصةحل:المخطوطعنوان

ورقة.09:لأوراقاعدد

0532:هيلين.txiM.1157:الحفظرمز983:لرقما

.الحسابلخلاصةشرحان:المخطوطعنوان

؟.محمدبنالحسين:المؤلف1-

.وبعد.احدأ.علمهعلىيظهرفلاالغيبعالماللهأحمد:المخطوطبداية

الشاعر:قال:حسداذاحاسدشرمنالعائذمحمدبنحسين...فيقول

كمدهمنيلقاهوماالحسوددع

إلخ....

.(1/614):"لإيضاحاو"،(1/627):"لةكحا":لمصادرا(1)
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؟.الجيليأحمدبنعمر:2-المولف

افهامأقلامنعمهتضاعفجمععنعجزتمنيا:المخطوطبداية

إلخ....العقلاء

ورقة.013:الأوراقعدد

هـ.9701رجب/في،باشاخليلبنإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

ةأ!*ثحئئن

2352:هيلين.txiM.12,9012:الحفظرمز084:الرقم

.((1المفروضاتتحرير:المخطوطعنوان

.هـ(،28)الضابىءقزةبنثابتالحسنأبو:المولف

(بج)فليعمل،القائمة(بجأ)زاويةنثلثأننريد:المخطوطبداية

إلخ....مثلث

.(ب162-ا157):الأوراقعدد

*ثئربزيز*

5332:هيلين.txiM.1,2701:الحفظرمز148:الرقم

.(2(الهندسةفيللسمرقنديالتأسيسأشكالشرح:المخطوطعنوان

محمودبنمحمدبنموسى،هـ(815حيا)كانزادهقاضي:المولف

الرومي.

الهندسةفان:وبعد...بقدرهشيءكلخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....يديهابينمنالباطليأتيهالابحيثدلائلهاووثاقةمسائلهامتانةمع

(1)

)2(

:"لهديةاو"،(2/1641):"لكشفاو"،(1/764):"لةكحا":لمصادرا

.(2/175):،نوكلمابرو"،(1/642)

:"نبروكلماو"،(1/501):"لكشفاو"،(3379/):"لةكحا":لمصادرا

(/7792).

345



.(ب82-ا1):لأوراقاعدد

هـ.987/القعدةذيفي،الروميإسماعيلحاجيبنمسعود:النسخوتاريخالناسخ

4235:هيلين.txiM.2,0137:الحفظرمز248:الرقم

ثانية.نسخة:المخطوطعنوان

1pI):لأوراقاعدد 82 - I i.)

5532:هيلين.txiM.13,9012:الحفظرمزAir:الرقم

موسى.لبيوالكرويةالبسيطةالاشكالمساحاتمعرفة:المخطوطعنوان

موسى،بنالحسن،هـ(265سنةحدودفي)توفيموسىبنأحمد:المؤلف

؟.موسىبنمحمد

الخ....الأشكالتحدالتيالأقداراولالطولالكتابصدر:المخطوطبداية

.(أ721-أ631):لأوراقاعدد

6235:هيلين.txiM.01,9012:الحفظرمزoff:الرقم

.وبعدهما(1(النيرينجرميفيكتاب:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(IVY-)الطوسي:المؤلف

إلخ....الشمسمنالضوءيقبلالقمرأنتضعالكتابصدر:المخطوطبداية

.(أ941-أ241):لأوراقاعدد

-؟؟ءأ-.ص؟"ء
*،!!!،"جه

.txiM.8,9012:الحفظرمز54A:الرقم

والغروبالطلوعفيكتابتحرير:المخطوطعنوان

)?(

(2)

.(5/793):"نبروكلما":لمصادرا

.(5/693):"نوكلمابر":لمصادرا

ni

;r)

2357:هيلين



الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

إلخ....الكوكبطلوعاتلبعضيقال:صدر:المخطوطبداية

.(بVY11_ArY):لأوراقاعدد

8532:هيلين،.txiM.6,9012:الحفظرمز648:الرقم

.)1(الفلكظاهرةكتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالذيننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

شكلا،وعشرونخمسةالنسخبعضوفيشكلاوعشرونثلاثة:المخطوطبداية

إلخ....السقمغايةفينسخةغيرالكتابمنإلييقعلم:الكتابهذامحرريقول

.(ب211-أ99):الأوراقعدد

9532:هيلين.txiM.9,9012:لحفظارمز748:لرقما

.)2(المطالعفيكتاب:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

إلخ....كمقاديرعدتهامقاديركانتإذاالمقدمات:المخطوطبداية

.(ب141-بS)13:الأوراقعدد

0632:هيلين.txiM.7,9012:الحفظرمزAEA:لرقما

.)3(واللياليالأيامفيكتاب:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

(1)

(2)

(r)

.(5/693):"نبروكلماو"،(2/131):"يةلهدا":درلمصاا

9)3:"نبروكلماو"،(2/131):"يةلهدا":درلمصاا 7 / o).

.(5/793):"نبروكلماو"،"11(2/1):"يةلهدا":لمصادرا

347



الكلحركةضدمعتدلةحركةتتحركالشمس:الكتابصدر:المخطوطبداية

إلخ....البروجمنطقةعلى

.(ب621-أ131):لأوراقاعدد

2:هيلين.txiM.1,0144:الحفظرمز948:الرقم 11r

.)1(المساكينكتابتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

الذينالبعلبكيلوقابنقسطانقل،شكلاعشراثناوهو:المخطوطبداية

إلخ....لهمالظاهرالكلكرةفنصف،الشماليالقطبتحتمسكنهم

.(ب6-أ1):لأوراقاعدد

2236:هيلين.txiM.8401:الحفظرمز085:الرقم

.)2(المجسطيتحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

كنتفقد:وبعد...غايةكلوغايةمبدأكلمبدأاللهأحمد:المخطوطبداية

كتابالإخوانمنالعلمطلبةولسائرلنفسيأحررأنعلىعازماالزمانمنبرهة

إلخ....القلوذيالبطليموسالىالمنسوبالمجسطي

.(ب112-ا1):الأوراقعدد

هـ.2881/الأولربيع23/في،الخلوصيمحمد:النسخوتاريخالناسخ

(1)

(2)

79)3:"نبروكلماو"،(2/131):"لهديةا":لمصادرا / o).

(.5/19r):"نبروكلما":لمصادرا
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6332:هيلين.txiM.8501:الحفظرمز185:قمالر

.)1(للطوسيالمجسطيتحريرشرح:المخطوطعنوان

.النيسابوريمحمدبنالحسنهـ(،181حيا)كانالاعرجالديننظام:المؤلف

إلخ....السعادةلواهببالحمدكلامهصدرمنقرينالسعد:المخطوطبداية

2:لأوراقاعدد 2 V.ورقة

هـ.1288/رمضان5/:النسختاريخ

فيب+ير

2364:هيلين.txiM.1114:الحفظرمز852:الرقم

.)2(للطوسيالتذكرةتوضيح:المخطوطعنوان

محمد.بنالحسن،هـ(181حيأكان)الأعرجالديننظام:المولف

السماواتخلقفيالمتفكرينمنجعلناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والارض

ورقة.651:لأوراقاعدد

5236:هيلين.txiM.1322:الحفظرمز853:الرقم

.)3(الهيئةفيالملخصشرح:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدبنعليالحسنأبوهـ(،1A!لأ)الجرجانيالشريف:المؤلف

دلتفقد...عمدبلاالسماواتأطباقمديريااللهئمسبحانك:المخطوطبداية

معارجمنللإنسانيرجىمااقصىانعلىالنقليةوالشواهدالعقليةالبراهين

الخ....الكمالات

(1)

)2(

(r)

.(7512/):"نبروكلما":لمصادرا

.(7/512):"نوكلمابرو"،(1/832):،لهديةا":لمصادرا

:"نوكلمابرو"،(1/095):"لكشفاو"،(2/515):"لةكحا":لمصادرا

(5/081).
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ورقة.15:لأوراقاعدد

هـ.865،اكاميقاسم:النسخوتاريخالناسخ

48:الرقم oالحفظرمز:txiM.1,1324.1'1"`:هيلين 1l

.للجغميني)1(]الهيئةفي[الملخصشرح:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدبنعليالحسنأبو،هـ(-816)الجرجانيالشريف:المؤلف

مقدمةعلىمشتملاوجعلته:قال!...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....ومقالتين

.(أ43-أ2):الاوراقعدد

يرش!قي

2367:هيلين.txiM.1,0137:الحفظرمز855:الرقم

.c)2الهيئةعلمفيالفتحيةكتاب:المخطوطعنوان

محمد.بنعليالدينعلاء،هـ(87!ا)قوشجي:المؤلف

نعمأجلمنفان:وبعد...السماواتخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الانخراطبدولةأسعدنيأنإلياللهأسبغهاأيادوأفضلعلياللهأنعمها

.(أ38-أ1):الاوراقعدد

n:الرقم 5 tالجفظرمز:txiM.2,1222.2368:هيلين

.)3(السنيةالهيئةفيالسنيةالهيئة:المخطوطعنوان

)1(

;Y)

)ص!(

:"لهديةاو"،(1/095):"لكشفاو"،(2515/):"لةكحا":درلمصاا

.(5/081):"نوكلمابرو"،(1/827)

:"نوكلمابرو"،(2/6321):"لكشفاو"،(2/225):"لةكحا":درلمصاا

(/7604).

:"يةلهداو"،(2/8202):"لكشفاو"،(2/28):"لةكحا":درلمصاا

.(6/826):"نوكلمابر"و،(1/435)

035



بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(1S-1)السيوطي:المؤلف

علمفيكتابهذا...نعلمنكنلمماعلمناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الأخبارمنوتتبعته،الاثارمناقتبسته،الهيئة

.(أ13-أ61):الأوراقعدد

!ص!ء!ير،؟!"!!

9236:هيلين.txiM.7,7015:الحفظرمز857:الرقم

.الغيبيه)1(الأعمالفيالفتحيةالرسالة:المخطوطعنوان

محمد.بنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،هـ(-709)الماردينيسبط:المؤلف

للهالحمد:الماردينيسبطمحمدالدينبدرالعالمالشيخقال:المخطوطبداية

علىمشتملة،المجيببالربعالعملفيرسالةفهذه:.وبعد..العالمينرب

إلخ....بابأوعشرينمقدمة

.(أ25-أ54):الأوراقعدد

0237:هيلين.txiM.2,3301:الحفظرمز588:الرقم

.)2(المجيبالربعمعرفة:المخطوطعنوان

مصطفى.بنإسماعيلالفتحأبو،هـ(012-5)الكلنبوي:المؤلف

وينتهيالأموريرجعوإليهوالسماواتالارضفيالحمدله:المخطوطبداية

أشرفالمجيبالربعوكان،العباداتمداراتالجزئياتعلمكانلما...الغايات

إلخ....المستويةالافاقجميعاحكامعلىلاشتمالهالآلات

.(ب53-ا51):الأوراقعدد

)1(

;r)

ة؟!ير؟نر!ئنهـ

1)5:"نبروكلماو"،(2/812):"يةلهدا":لمصادرا / V).

.(1/222):"يةلهداو"،(1/183):"لةكحا":لمصادرا
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1237:هيلين.txiM.9137:الحفظرمز985:الرقم

.(اخرىنسخة).المجيبالربعمعرفة:المخطوطعنوان

ورقة.71:لأوراقاعدد

2372:هيلين.txiM.8,7015:الحفظرمز086:الرقم

المجيب.الربعرسالة:المخطوطعنوان

؟.الجزوليمحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس:المولف

علىتشتملمقدمةفهذه:بعدأما...العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المجيببالربعالعملمعرفةفيابواب

.(ب06-أr)5:لأوراقاعدد

هـ.866صفر/0/1في،خليلبنأحمدعلي:النسخوتاريخالناسخ

!ء-*

2373:هيلين.txiM.2,1573:الحفظرمز861:الرقم

القطب.فيالقناعكشف:المخطوطعنوان

؟.المالكيالمحليمحمدبنيوسفالدينجمال،المسدي:المولف

المقدمةهذهأضعأناخترتفاني:وبعد...للهالحمد...:المخطوطبداية

الخ....المجيببالربعالعملفي

.(ب91-ب61):لأوراقاعدد

ةتر"ئر

2375:هيلين.txiM.1,1573:الحفظرمز862:الرقم

.المقنطراتبربعالعملفيالشارقاتالنجومشرح:المخطوطعنوان

؟.المالكيالمحليمحمدبنيوسفالدينجمال،المسدي:المولف

أما...افقعلىالتحقيقشمسأطلعالذيلهالحمد...:المخطوطبداية

إلخ....رسالتيعلى...مفيداشرحاأضعأنتعالىاللهاستخرتفانني:بعد

.(ب61-أ1):الأوراقعدد
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2378:هيلين.txiM.649:الحفظرمز863:الرقم

.)1(اليتيمالدرطريقعلىالخمسةالكواكبتعديلجداول:المخطوطعنوان

أحمدبنالعباسأبوالدينشهاب،هـ()-.85المجديابن:المؤلف

ورقة.45:الأوراقعدد

.(6/135):"نبروكلماو"،(1/821):"لهديةا":درلمصاا(1)
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الموسيقىعلم

5151:فلوجل.txM.393:لحفظارمز486:لرقما

.)1(التأليفيةالنسبفيالشرفيةالرسالة:المخطوطعنوان

بنالمؤمنعبدالمفاخرأبوالدينصفي،هـ()-396الأرموي:المولف

.البغدادييوسف

وبعد:...نعمائهسوابقعلىوأشكره،الائهعلىللهالحمد:المخطوطبداية

حكماءمنالقدماءاستنبطهنهجعلىالتأليفيةالنسبعلمعلىتشتملرسالةهذه

منشي؟فيولامصنفاتهممنشيءفيأجدهالمنافعةزياداتالىمضافا،اليونان

الخ....بعدهممنالمحدثين

ورقة.45:الأوراقعدد

1252:هيلين.txiM.17,9012:الحفظرمز865:الرقم

.)2(الموسيقىعلمفيالأدوار:المخطوطعنوان

بنالمؤمنعبدالمفاخرأبو7الدينصفي،هـ()-396الأرموي:المؤلف

.البغدادييوسف

والهمحمدسيدناعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....النغممعرفةفيمختصرألهأضعأن...أمرنيفقد:بعدأما،اجمعين

.(أ532-أ236):الأوراقعدد

)1(

(2)

-بر.1:-،!!؟-كم*ء

:!بروكلمانو"،(1/487):الكشفاودا،(2/723):"لةكحا!:لمصادرا

(5/503).

.(5/503):"بروكلمانو،،(2723/):!لةكحا،:لمصادرا
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2252:هيلين.txiM.1,985:الحفظرمز686:فمالر

.(منظومة).الارب)1(وغايةالطربكنز:المخطوطعنوان

الدين.شمسبنمحمدالدينشمس،هـ(19-1)الصيداوي:المؤلف

:المخطوطبداية

النغمةبعلممنهليجادمنالنعمةوليللهالحمد

ورقة.11:الأوراقعدد

3252:هيلين.txiM.1,0111:الحفظرمز867:فمالر

.الغناء)2(استماعحلفيالسماعحجة:المخطوطعنوان

البيراميأحمدبنإسماعيل،هـ(01-42)ويالأنقرة:المولف

.المولوي

الشيخفيقول:بعد.اما..نستعينوإياكنعبدإياكاللهم:المخطوطبداية

لهماجيبأنمني.التمسوا.إخواننا.بعضإن...الانقرويالمولوياسماعيل

إلخ....شافياجوابا

.(أ"41-ا1):الأوراقعدد

.txiM.2,1012:الحفظرمزMA:فمالر

.أخرىنسخة(السماعحجة):المخطوطعنوان

.(001-56):الأوراقعدد

(1)

)2(

ير!؟،أ*-!"أث

.(113/"):"لةكحا":لمصادرا

.(1/812):"لهديةاو"،(1/853):"لةكحا":لمصادرا

roo

2524:هيلين



.txiM.2,982:الحفظرمز986:لرقما

والشعب.الأصولفيالطربدائرة:المخطوطعنوان

؟.الروميالقادرعبد:المؤلف

الخ....واصولهاالأنغامذكرفيفصل:المخطوطبداية

.(ب61-أ21):لأوراقاعدد
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والصيدلةالطب

5541:فلوجلA.933.F..)82(:لحفظارمز087:لرقما

.)1(الطبفيالقانون:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليأبو،هـ(428)-سيناابنالرئيسالشيخ:المولف

.البخاريالبلخيالحسن

ورقة.121:لأوراقاعدد

،محمودبنأحمدبنمحمد،المتطببالسمرقنديوقابلهاقرأها:ملاحظات

.-667ibسنة

18:الرقم V428(:لحفظارمز(..A.61.F6541:فلوجل

.القانونفنونمنالثانيالكتاب:المخطوطعنوان

الحسنبناللهعبدبنالحسينعليأبو،هـ()-428سيناابن:المؤلف

.البخاريالبلخي

فان:...عليهوالثناءاللهحمدوبعد:عليأبوالرئيسقال:المخطوطبداية

الخ....الكليهالأحكامفيهومنهاالأولالطبفيصنفناهاالتيالكتبهذه

ورقة.061:الاوراقعدد

%ءث*

5741:فلوجل.txM.021:لحفظارمز287:لرقما

الشيخمنظومةعلىالنفيسوالدرالأنيسالقول:المخطوطعنوان1-

.)2(الرئيس

)1(

(2)

.(031/)):"سركيسو"،(5/94):!نبروكلما":لمصادرا

.(5/06):"نبروكلما":لمصادرا
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1-)القيصوني:المؤلف 0 f f)المصريالرحمنعبدبنمدين،هـ.

الاربعةالعناصروكون،فصولأالعامجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....بقدرته

ء!!ء"!نج.(ب.97-أ1):الأوراقعدد

.(ارجوزة).(سينا)1لابنمجربات:المخطوطعنوان2-

طالبابيمحمدبنالدينشمس،هـ()-727الربوةشيخ:المؤلف

الدمشقي.الأنصاري

إلخ....حسننظمفياللهباسمبدأت:المخطوطبداية

.(أ49-أ08):لأوراقاعدد

5841:فلوجلN.b476.F.:الحفظرمزAVM":لرقما

.(مجلدان).)2(التأليفعنعجزلمنالتصريفكتاب:المخطوطعنوان

.عباسبنخلفالقاسبمأبو،هـ(004بعدتوفي)الزهراوي:المؤلف

حمدويفضل،الواصفينوصفيفوقحمدأ...:المخطوطبداية

إدخ....الحامدين

ورقة.034:الثانيوالمجلد،ورقة411:لأولاالمجلد:لأوراقاعدد

txM.-a.211.:الحفظرمز487:الرقم d9541:فلوجل

الآجر.دهن:المخطوطعنوان1-

.مجهول:المؤلف

(1)

)2(

.(5/06):"نوكلمابر":لمصادرا

:"يةلهداو"،(1/114):"لكشفاو"،(1/476):"لةكحا":درلمصاا

(1/84)r،"(2/017):"نبروكلماو.

358



المعروف،الحكماءعندالمشهورالاعظمالمفتاحذكرباب:المخطوطبداية

إلخ....الآجردهنوهو،العلماءبينبالفضلالمنعوتالاستقطاربدهن

.(ب6-ب1):لأوراقاعدد

منالمانعةالرطوباتمنالارحامتنقيةفيعظيمةفائدة:المخطو؟عنوان2-

الحمل.

.مجهول:المؤلف

دهنمنأنفعالحكماءكتبفينجدلم:وحشيةابنقال:المخطوطبداية

إلخ....الماءيمشهأنقبلالأحمرالطوب

.(أ7-ا6):الأوراقعدد

.(منهقطعة)التأليفعنعجزلمنالتصريفكتاب:المخطوطعنوان3-

.عئاسبنخلفالقاسمأبو،هـ(004بعدتوفي)الرهراوي:المؤلف

ورقة.95:لأوراقاعدد

0641:فلوجل.txM.302:الحفظرمز587:الرقم

.()1المجربات:المخطوطعنوان

بنالملكعبدبنزهرالعلاءأبو،هـ(-525)الإشبيليزهرابن:المؤلف

.الإياديزهربنمروانبنمحمد

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدتهالحمد:المخطوطبداية

الخ....أجمعينوصحبه

)1(

:"نبروكلماو"،(2/2951):"لكشفاو"،(1/673):"لةكحا":لمصادرا

(5/152).

roi



ورقة.09:لأوراقاعدد

هـ.1311سنة/القعدةذو/17،مصطفىبنالحسن:النسخوتاريخالناسخ

ي؟!ةكل

1461:فلوجلA.038.F.942(.):الحفظرمز876الرقم

.)1(السمرقنديالدينلنجيبوالعلأماتالاسبابشرح:المخطوطعنوان

بنعوضبننفيسالدينبرهان،هـ(841حيأكان)الكرماني:المؤلف

كا.حكيم

منعلىوالإيمانوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الحقيقةبطمتالأرواحيداوي

ورقة.rvr:لأوراقاعدد

6341:فلوجلN.162.161F.:الحفظرمزAVVالرقم

الكي.أحكامفيالحيفيض:المخطوطعنوان1-

.هـ(1411حيأكان)فقهيمحمدالعيني:المؤلف

نبيهعلىوالصلاة،الصوابمانحللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....المستطاب

.(ب8-ا2):الأوراقعدد

.الحمصة)2(كيأحكامفيالممحصةالفوائد:المخطوطعنوان2-

._(4111حيأكان)فقهيمحمدالعيني:المولف

الخ....الذادالىوفقناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(ب1طأ9):لأوراقاعدد

)1(

(Y)

،(1/77):،"لكشفاو"،(4/93):"لةكحا":لمصادرا

3و)،(5/172) 0 2 / v)،"(2/4861):"سركيسو.

9)5:"لةكحا":لمصادرا . / r)،"(9/153):"بروكلمانو.

036
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.الحمصة)1(ماءحكمفيالملخصةالأحكام:المخطوط3-عنوان

عليبنعماربنحسنالإخلاصأبو،هـ()-9601الشرنبلالي:المؤلف

الحنفي.الوفائي

.(ب2-1أ91):لأوراقاعدد

*+!!ئن

4641:فلوجل.txM.948:الحفظرمزAVA:الرقم

الطلب.منافعكتاب:المخطوطعنوان

؟.بشويانبارهبانأحدسمعان:المؤلف

ورقة.07:لأوراقاعدد

0941:فلوجلN.177.F.:الحفظرمز987:الرقم

.)2(الصادقجعفرعنودعاؤهالاختلاجكتاب:المخطوطعنوان

؟.هشامبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد:المؤلف

الاختلاجإن...هشامبنمحمدبنابراهيمبنمحمدأخبرنا:المخطوطبداية

الخ....الأبدانبمنزلة

ورقة.91:لأوراقاعدد

0238:هيلين.txiM.0913:الحفظرمز088:قمالر

.لبطليموس)3(مقالاتأربعشرح:المخطوطعنوان

.هـ(-453)الطبيبجعفربنعليبنرضوانبنعليالحسنأبو:المؤلف

(1)

)2(

(r)

،'1('1/19):"لهديةاو"،(1/575):"لةكحا":لمصادرا

(/8061).

.(1/348):"لكشفا":لمصادرا

.(1/986):"لهديةاو"،(2/244):"لةكحا":لمصادرا
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تقدمةتماميكونبهاالتيالأمورإن:بطليموسقال:المخطوطبداية

إلخ....شيئانقدرأوأجلهاأعظمها...المعرفة

ورقة.238:الأوراقعدد

18:لرقما Aالحفظرمز:txiM.6914.1238:هيلين

.(الاولالكتاب).الطبفيالقانون:المخطوطعنوان

بناللهعبدبنالحسينعليابو،هـ(428)-سيناابنالرئيسالشيخ:المولف

.البخاريالبلخيالحسن

منيالتمسفقد:وبعد...شأنهلعلويستحقهحمدالهالحمد:المخطوطبداية

الخ....كتاباالطبفيأصنفأن...إخوانيخلصبعض

ورقة.392:الأوراقعدد

2382:هيلين.txiM.969:الحفظرمز882:الرقم

.)1(النفيسلابنالموجزمنالأولالفنعلىشرح:المخطوطعنوان

بنعوضبننفيسالدينبرهان،هـ(841حياكان)الكرماني:المولف

حكيم.

بنعليالدينعلاءالكاملالحبرالعالمالإمامالشيخقال:المخطوطبداية

تقدسمثلللمبالغةهناتفعل.صيغة..:المتطببالقرشيالحزمأبي

إلخ....فنوناربعةعلىالكتابهذارتبتقد...وتمجد

12:الأوراقعدد r.ورقة

)1(

!لأ-،!"--ء،؟
،،ء!ا،*،كل

:"لهديةاو"،(2/9981):"لكشفاو"،(4/93):"لةكحا":درلمصباا

.(2/6681):"سركيسو"،(2/894)
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2383:هيلين.txiM.8701:الحفظرمزAAr:الرقم

.(1(الطبفيالموجزشرحفيالمغني:المخطوطعنوان

7)الكازروني:المؤلف 5 A)محمد.بنمسعودبنمحمدالدينسعد،هـ

بعد:أما...مجردةعقليةجواهربقدرتهابدعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....العلاجيةوالقواعدالطبيةالاحكامإلىالناسعموماحتياجكانفلما

ورقة.093:لأوراقاعدد

4238:هيلين.txiM.884:الحفظرمزAM:الرقم

.(2(الطبعلمفيالبيانمنهاج:المخطوطعنوان

عيسى.بنيحيىعليأبوالدينشرف،هـ(-394)جزلةابن:المولف

علمفيكتابأأنظمأنليخطرقد...العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الهجاءحروفعلىورتبته...الطب

ورقة.981:لأوراقاعدد

8:الرقم doالحفظرمز:txiM.1,8014.2385:هيلين

.الاطباء(3(لكافةالأطباءامتحان:المخطوطعنوان

0_6)السلميالجبار.عبدبنالعزيزعبدالدينموفق:المولف f)هـ.

قدالعلومفان:بعداما...الحكمبفوائدأمدالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....اياتهاالخمولبعدوظهرت،نيراتهاأشرقت

.(ب65-ا1):لأوراقاعدد

()1

)2(

)3(

1)7:"لةكحا":لمصادرا 5 / r)،"نوكلمابرو"،(2/9981):"لكشفاو":

(/7181).

:"نبروكلماو"،(2/0871):"لكشفاو"،(4/901):"لةكحا":لمصادرا

(5/842).

.(5/962):"نوكلمابر":درلمصاا
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2386:هيلين.txiM.8601:لحفظارمز886:الرقم

.(1(والعلاماتالاسباب:المخطوطعنوان

علي.بنمحمدحامدابوالديننجيب،هـ(61ط)السمرقندي:المولف

قد.إني..اللاحقةوأياديهالسابقةنعمائهعلىدنهالحمد:المخطوطبداية

المرضىمشاهدةعنداضطراريةاليهحاجتيكانتماالمجلدةهذهلاجليجمعت

الخ....ومعالجتهم

ورقة.051:الاوراقعدد

هـ.1288سنة،عليالحاجتحسينبنشريف:النسخوتاريخالناسخ

23:هيلين.txiM.329:الحفظرمز887:الرقم AV

.الامزجة)2(وتعديلالأذهانتشحيذفيالمبهجةالنزهة:المخطوطعنوان

البصير.عمربنداود'(هـ001ط)الأنطاكي:المؤلف

فلفا:وبعد...صاغرةالأجرامبخباهلهسجدتمنسبحان:المخطوطبداية

الخ....الشهواتقيودمنالخلاصبهما...الكاملةالنفوستنافسكان

ورقة.181:الاوراقعدد

!إ؟ء!في

2388:هيلين.txiM.1441:لحفظارمزMA:الرقم

.(3(الطبفيرسالة:المخطوطعنوان

سلامة.بنأحمدبنأحمدالدينشهاب،هـ(601)°القليوبي:المولف

)1(

)2(

(r)

:"نبروكلماو"،(1/77):"لكشفاو"،(3425/):"لةكحا":لمصادرا

.(322):"القنوعاكتفاءو"،(5/072)

:"سركيسو"،(2/6491):"لكشفاو"،(1/107):"لةكحا":لمصادرا

.(8/253):"نوكلمابرو"،(1/294)

:"نبروكلماو"،(11'1/1):"يةلهداو"،(1/49):"لةكحا":درلمصاا

(/8553).
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وبعد:...الأنواعاكملالإنساننوعجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

تفرقماجمعقدأعوانالىمعرفتهفييحتاجولاانسانيجهلهلالطيفمؤلف!فهذا

إلخ....التصانيفمنغيرهفي

ورقة.17:الاوراقعدد

ئبمايربرس!ئه

9238:هيلين.txiM.2,8014:الحفظرمز988:الرقم

.)1(الفصولمسائلالىالوصولوسائل:المخطوطعنوان

؟.الحكيمبنإبراهيمالدينصدر،الكشي:المؤلف

،شفاءالقلوبلمرضىمعرفتهجعلالذيحمدبعدأما...:المخطوطبداية

الخ....دواءداءلكلوخلق

.(أ56-أ57):لأوراقاعدد

0923:هيلين.txiM.5,9012:الحفظرمز098:الرقم

.المناظر)2(تحرير:المخطوطعنوان

الحسن.بنمحمدبنمحمدالديننصير،هـ(-672)الطوسي:المؤلف

الخ....العين:الكتابصدر،شكلاوستونأربعةوهو:المخطوطبداية

.(أ89-ا98):لأوراقاعدد

1923:هيلين.txiM.2,0144:الحفظرمز198:قمالر

.أخرىنسخة:المخطوطعنوان

.(61-6):لأوراقاعدد

(1)

)2(

.(2/8002):"لكسفا":لمصادرا

.(5/093):"نبروكلما":لمصادرا

ric



الكريمةلأحجارواالكيمياء

5941:فلوجلA.355.F.434(.):لحفظارمز298:لرقما

.)1(الذهبزراعةفيالمكتسبشرحفيالطلبنهاية:المخطوطعنوان

.(أجزاءثلاثة)

أيدمر.بنعليبنأيدمربنعليالدينعز،هـ(-762)الجلدكي:المولف

الكتابهذاصنفتفاني:وبعد:كتابهخطبةبعدالشيخقال:المخطوطبداية

بعد،منهاالعمليمتنعلاالتيالهيولىمنوعملها،الكيمياءصناعةعلمفيهذاكرا

إلخ....الدليلإقامة

-أ111):الثانيوالمجلد،(ب901-ب2):الاولالمجلد:الأوراقعدد

.(أ367-ا142):الثالثوالمجلد،(ب236

هـ.6901الـاني/ربيع22/في،المغربيأحمد:النسخوتاريخالئاسخ

3923:هيلين.txiM.1,1455:الحفظرمز398:الرقم

.والفصولالوصايارسالة:المخطوطعنوان

الباقر.محمدبنجعفراللهعبدأبو،هـ(1!4)الصادق:المولف

الصناعةهذهأنبنييا.اعلم..العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....بمفردهثابتشيءمنليست

.(أ33-ا1):الأوراقعدد

)1(

:"لةكحا":لمصادرا

(1/427).

.ير.*--!ي!؟-ث-

:"يةلهداو"،(2/1181):"لكشفاو"،(2/904)
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4932:هيلين.txiM.0135:الحفظرمز498:الرقم

.)1(الشريفةالصنعةفيالنميةالسيرة:المخطوطعنوان

بنأميلبنمحمداللهعبدابو،هـ()-017التميميأميلابن:المولف

محمد.

واللهفأقول:وبعد...خلقهعنملكهمفردالذيللهالحمد:المخطوطبداية

علمفيالنقيةبالسيرةالمسماةالرسالةهذهعلىوقفمن.على..المستعان

إلخ....الكيمياء

ورقة.116:الأوراقعدد

سنةرجبفي،عبدالسلامأحمدبنمحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

.هـ()7911

كئي-3?ش؟

5932:هيلينملا.،*ة3.1455.:لحفظارمز598:قملرا

.الأحجار)2(معرفةفيالاسرارجواهر:المخطوطعنوان

الأزنيقي.خسروبنالدينعلاء،هـ(101ط)جلبيعلي:المؤلف

أخرجتفاني:.وبعد..السلامالقدوسالملكللهالحمد:المخطوطبداية

كنوزجواهرسلكفيونظمتهاالمعارفدررلطائفالعوارفبحرمن

الخ....الصحائف

.(أ53-ا14):الأوراقعدد

)?(

)2(

.(2/43):"لإيضاحاو"،(3931/):!لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/216):"لكشفاو"،(104/'):"لةكحا":درلمصاا

.(9/524):"نبروكلماو"،(1/357)
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والبيطرةالفروسية

1241أ:فلوجلA.8.F..)73(:الحفظرمز698:الرقم

الحروببالاتاللهسبيلفيللمجاهدينوالمنافعالعزكتاب:المخطوطعنوان

.()1والمدافع

بنغانماحمدبنابراهيم،هـ(4801حياكان)الأندلسيالمعجام:المولف

الأندلسي.زكريابنمحمد

11:الأوراقعدد V.ورقة

هـ.0501/القعدةذو16/:النسختاريخ

14:فلوجلN.b166.F.:الحفظرمزMV:الرقم VA

.)2(والبيطرةالخيلكتاب:المخطوطعنوان

0هـ(025حياكان)حزامبنمحمد:المولف

للهبالحمدمقالتيبهابتدىءمااول:حزامبنمحمدقال:المخطوطبداية

إلخ....الأبصارتدركهلاالذي،الجليل

ورقة9610:الأوراقعدد

هـ.007/محرم/13:النسختاريخ

9147:فلوجلN.a166.F.:الحفظرمز898:الرقم

.(ثانيةنسخة)والبيطرةالخيلكتاب:المخطوطعنوان

ورقة.561:لأوراقاعدد

(1)

)2(

(.1"/1):لاالهدئةو"،(112/):"كحالة":المصادر

.(2737/):"بروكلمانو"،(1/033):"كحالة):المصادر
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1841:فلوجل.txM.911:لحفظارمزAAA:لرقما

المعروفوالزرطقةالبيطرةالصناعتينكامل:المخطوطعنوان1-

.()1بالناصري

قبلحيأكان)البيطارالبدرابنبكرأبو:المولف

إلخ....الغطاءالمسبل،العطاءالواسعدئهالحمد:المخطوطبداية

13-أ1):لأوراقاعدد iب).

.)2(الحيواناتمنافعكتاب:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المولف

1):لأوراقاعدد 3 fأ41!أ).

3842:هيلين.txiM.1444:الحفظرمز009:الرقم

السياسة.لاجلالفراسةعلم:المخطوطعنوان

طالبأبيمحمدبنالدينشمس،هـ()-727الربوةشيخ:المولف

الدمشقي.الانصاري

رسالةفهذه:بعدأما...لهويتهالحمديستحقلمنالحمد:المخطوطبداية

الخ....السياسةلاجلالفراسةعلممنجمةمعانعلىمشتملة

ورقة.43:الاوراقعدد

.هـ1251:النسختاريخ

(1)

(2)

.(2/0381):"لكشفاو"،(1/644):"لةكحا":لمصادرا

.(2/086):"نبروكلما":لمصادرا

rig



فيااغرلبيبلوا

(المؤلفاتوفهرسة،العلومتصنيف)

1:فلوجل:TXM.341الحفظرمز109:الرقم

.الوفا(1(وخلأنالصفااخوانرسائل:المخطوطعنوان

البستيمسعرمحمدبنسليمانأبو:وهم،الصفاءإخوان:المؤلفون

،الثهرجوريأحمدوأبو،الريحانيزهرونبنعليالحسنوابو،المقدسي

رفاعة.بنزيدالخيروأبو،والعوفي

إلخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،للهالحمد:المخطوطبداية

2:الأوراقعدد AA.ورقة

2:فلوجلN.4:F.الحفظرمز209:الرقم

إرشادويسمى،والتعليمالعلومأحوالفيالنظيمالدر:المخطوطعنوان

.المقاصد(2(أسنىإلى،القاصد

ساعدبنإبراهيمبنمحمدالدينشمس،هـ(74ط)الاكفانيابن:المؤلف

.المصريالسنجاريالأنصاري

أنواعسائرعلىوفضله،الإنسانخلقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والبيانبالثطق،الحيوان

ورقة.74:لأوراقاعدد

)1(

)2(

اكتفاءو"،(2/255):"نبروكلماو"،(1/209):"لكشفا":درلمصاا

.(1/014):"سركيسو"،(831):"لقنوعا

:"سركيسو"،(1/66):"لكشفاو"،r(/r9):"لةكحا":درلمصاا

(1/464).
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3:فلوجلN.F.2:لحفظارمز309:لرقما

.((1العلومأنموذج:المخطوطعنوان

1)_1الطرسوسي:المولف 1 V)محمد.بنأحمدبنمحمد،هـ

الخ....واله،نبيهعلىومسلماومصليأللهحامدا...:المخطوطبداية

ورقة.99:لأوراقاعدد

بالمدرسة،زادهبسعيدالشهيرمصطفىأحمدبن:النسخوتاريخالناسخ

.هـ(ا177)سنة،محرمشهرفي،المسعودية

8132:هيلين.txiM.1126:الحفظرمز409:الرقم

.العلومأنموذج:المخطوطعنوان

محمد.بناحمدبنمحمد،اهـ(1-17)الطرسوسي:المولف

منانموذجهذا...والهنبيهعلىومسلماومصلياللهحامدا:المخطوطبداية

بصنعواجتذاباالمتقدمينسلكفيانخراطأالفهوملأربابجمعته،العلوم

إلخ....الاخرين

9:الأوراقعدد l.ورقة

1/الثانيربيع:النسختاريخ rvهـ.ا

9132:هيلين.txiM.1451:الحفظرمز509:الرقم

.(2(العلومأنموذج:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المولف

.وبعد:..للمستغيثينغياثاالسلطانجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

منحضرةخدامسلكفيأسلكبأنمشغوفا...الزمانمنبرهةكنتاني...فيقول

إلخ....الايامسلاطينفاق

)\(

)2(

.(5/433):"نوكلمابرو"،(1/371):"يضاحلإا":درلمصاا

:"يةلهداو"،(1/481):"لكشفاو"،(3621/):"لةكحا":درلمصاا

.(ryv/7):"نوكلمابرو"،(2/422)
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ؤرقة.1f:لأوراقاعدد

سنة،زادهالدريمصطفىبناللهنورمحمد:النسخوتاريخالناسخ

1 ( II.هـ

11:فلوجلN.F.7:الحفظرمز609:قملرا

(.0)العلومأنموذج:المخطوطعنوان

بنمحمدالدينشمسبنجلبيشاهمحمد،هـ(83ط)الفناري:المؤلف

.حمزة

الخ....علقمنالإنسانخلقالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.582:لأوراقاعدد

/محرم/01:النسختاريخ

!أ!*صبهئن

21:فلوجلtxM.474:الحفظرمز709:الرقم

.(العلومأنموذج)الفنونمسائلفيرسالة:المخطوطعنوان

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المؤلف

الخ...للمستغيثينغياثأالسلطانجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.13:الاوراقعدد

txM.191.:الحفظرمز809:الرقم a81:فلوجل

.العلومأنموذج:المخطوطعنوان

الإيجياللهعبيدبنمحمدبنعيسى،هـ()-539الصفوي:المولف

الشافعي.

)?(

:،لهديةاو"،(1/481):"لكشفاو"،(3962/):"لةكحا":درلمصاا

.(7304/):"نبروكلماو"،(2/881)

rvi



بينالعلمشأنعلوآياتراياتنصبالذيالحمدلله:المخطوطبداية

لخ.!...منالأا

قة.ور03:اقورلأادعد

ء،*-.،"-
.ء-*!،-برول

91:فلوجلN.704.F.:لحفظارمز909:لرقما

.()1الفنونأنموذج:المخطوطعنوان

علي.بنمحمد،هـ(-799)البروسويزادهسباهي:المؤلف

علمه*ة!آلإلمحئنضلفء؟"ألقزءانعلم!ء!)ألرخمن:المخطوطبداية

إلخ....آتبيان(

ورقة.55:الأوراقعدد

4:فلوجلA.516F.926():لحفظارمز019:لرقما

.التعفم)2(طريقالمتعلمتعليم:المخطوط1-عنوان

الحنفي.إبراهيمالدينبرهان،هـ(016سنة)حدودالزرنوجي:المؤلف

جميععلىوالعملبالعلمادمبنيفضلالذيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....العالم

ورقة.97:الأوراقعدد

1/الثانيربيع:التاريخ 0 rr.هـ

(1)

)2(

،ئن+-بزء-*-

،(1/581):"لكشفاو"،(3315/):"لةكحا":درلمصاا

.(9/644):"نوكلمابرو"،(2/952)

،(1/524):"لكشفاو"،(1/524):"لةكحا":لمصادرا

.(091):"لقنوعااكتفاءو"،(1/31):"يةلهداو"،(5/98)
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.الصلاةشروطكتاب:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

ورقة.52:لأوراقاعدد

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الطاهرينالطيبينواله

6:فلوجلN.604F.:الحفظرمز111:الرقم

.((1العلومينابيع:المخطوطعنوان

أحمدبنخليلبنأحمدالدينشهاب،هـ()-698اللبوديابن:المؤلف

.سعادة

الأرضوواضع،الأحياءورازق،الاشياءخالقللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....السماءورافع

ورقة.238:لأوراقاعدد

!!ئن

7:فلوجلtxM.144:الحفظرمز'111:الرقم

.(2(العلومتعديلشرح:المخطوطعنوان

أحمدبنمحمودبنمسعودبناللهعبيد،هـ(-747)الشريعةصدر:المؤلف

الحنفي.المحبوبي،البخاري

جنابها،منيعأبابها،علياالعلوممدينةجعلالذياللهنحمد:المخطوطبداية

الخ....مشيدابنيانها،مؤلسسا

32:لأوراقIعدد o.ورقة

)1(

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/9r):"يةلهداو"،(2/1502):"لكشفا":لمصادرا

(5/237).

:"يةلهداو"،(1/914):"لكشفاو"،(553/'):"لةكحا":درلمصاا

.(7903/):"نوكلمابرو"،(1/051)
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8:فلوجلN.F.5:لحفظارمز319:قملرا

والعروضوالتاريخوالنحوالفقهفي،الوافيالشرفعنوان:المخطوطعنوان

.(1(والقوافي

بنإسماعيلالدينشرف،هـ(-837)اليمانيالمقريابن:المولف

الله.عبدبنبكرأبي

أحابحمدهيقوملاالذي،ومستحقهالحمدوليلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....خلقهمن

ورقة.57:الأوراقعدد

61:فلوجلN.12.F.:الحفظرمز419:الرقم

.(2(السيادةومصباجالسعادةمفتاج:المخطوطعنوان

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،هـ(69ط)زادهطاشكبري:المولف

يحتظىلاتبيافيومنيع،مثالهيحتذىلابيانبديع:المخطوطبداية

إلخ....مناله

ورقة.342:الأوراقعدد

هـ.5801:النسختاريخ

71:فلوجلN.904.F.:الحفظرمز019:الرقم

.العلوممدينة:المخطوطعنوان

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،هـ(69ط)زادهطاشكبري:المولف

(1)

)2(

:"نبروكلماو"،(25711/):"لكشفاو"،(1/063):"لةكحا":لمصادرا

(/7651).

:"يةلهداو"،(2/2671):"لكشفاو"،(1/803):"لةكحا":درلمصاا

(1/Off،"(2/1221):"سركيسو"،(9/403):"نبروكلماو.
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إلخ....الإجمالعلىالعلومحصرففيالمقدمةأما...:المخطوطبداية

ورقة.981:لأوراقاعدد

صفر/0/2:النسختاريخ

N.13.F.:الحفظرمز169:الرقم and a1302:فلوجل

.خانيه)1(الأحمدالخاقانثةالفوائد:المخطوطعنوان-1

الدين.صدربنالأمينمحمد،هـ(1-360)الشرواني:المؤلف

إلخ....والعرفانالفضلأربابكلامصدر:المخطوطبداية

.(أ661-ا1):لأوراقاعدد

مئن!ط!

والثاجية.الضالةالفرقفيرسالة:المخطوطعنوان-2

.مجهول:المؤلف

إلخ.....الثاجيةالفرقةمنجعلناالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(ب831-أ681):الأوراقعدد

هـ.2501/الحجةذو/o:النسختاريخ

12:فلوجلN.804.F.:الحفظرمز179:الرقم

علمودقائقالشريعةعلمحقائقفيالمنظوموالدرالعلومكنز:المخطوطعنوان

.)2(الطبيعة

أحمد.بنمحمدبنمحمد،هـ(-524)المهديتومرتابن:المولف

)\(

)2(

:"نوكلمابرو"،(2/5091):"لكشفاو"،(3241/):"لةكحا":لمصادرا

(9/744).

:"لهديةاو"،(2/8151):"لكشفاو"،(3434/):"لةكحا":لمصادرا

.(2/407):"نبروكلماو"،(2/09)
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فينهايةبلاوالاخر،أزليتهفيبدايةبلاالاولللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....أبديته

ورقة.77:الأوراقعدد

9:الرقم 1 A85(:الحفظرمز(..A.322F22:فلوجل

.(اخرىنسخة).المنظوموالدرالعلومكنز:المخطوطعنوان

أحمد.بنمحمدبنمحمد،هـ(-524)المهديتومرتابن:المؤلف

ورقة.113:لأوراقاعدد

هـ.5301/الثانيربيع/41في،الشرنوبيأحمد:النسخوتاريخالناسخ

32:فلوجلN.504.F.:الحفظرمز919:الرقم

.)1(العلومترتيب:المخطوطعنوان

المرعشي.محمد،هـ(511-0)زادهساجقلي:المؤلف

الخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،للهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.67:لأوراقاعدد

ىثمئي؟!لا7

33:فلوجلN.412.F.:الحفظرمز029:الرقم

.)2(القديمةالعلومكتبفهرست:المخطوطعنوان

.اسحاقبنمحمدالفرجأبو،هـ(-038)النديميعقوبابيابن:المؤلف

اليونانتصانيفمن،القديمةالعلومكتبفهرستهذا:المخطوطبداية

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(2/223):"لهديةاو"،(3117/):"لةكحا":لمصادرا

(/8637).

:"نبروكلماو"،(2/3031):"لكشفاو"،(3221/):"لةكحا":لمصادرا

(2/67).

rvv



علمكلابتداءمنذ...وقلمها.،العرببلغةمنهاالموجود،والهندوالفرس

إلخ....للهجرةمئةوثلاثوسبعينسبعسنةوهوهذاعصرناالىاخترع

1:لأوراقاعدد - t - t.ورقة

43:فلوجلول187.+.*:الحفظرمز129:الرقم

.(الثانيالجزء).الفهرست:المخطوطعنوان

.إسحاقبنمحمدالفرجأبوcهـ(-377)النديميعقوبأبيابن:المولف

وأسماء،والمنطقيينالطبيعيينالفلاسفةاخبارفيالثانيالفن:المخطوطبداية

إلخ....ونقولهاكتبهم

بتمامها.وتئم،الفهرستكتابمنالرابعةالمقالةتمت:المخطوطنهاية

1:لأوراقIعدد 6 V.ورقة

53:فلوجلA.25.F.)104(:لحفظارمز229:لرقما

.)1(والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف:المخطوطعنوان

القسطنطيني.اللهعبدبنمصطفى،هـ(1-670)خليفةحاجي:المولف

.ورقات014:لأوراقاعدد

93:فلوجل\أ.411.+.كهـ.:الحفظرمز239:الرقم

.المغربفيالمشهورةالكتبأسماء:المخطوطعنوان

؟.الوافلاوي:المولف

إلخ....والهمحقدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.23:الأوراقعدد

.(9/313):!نبروكلماو"،(3187/):"لةكحا":لمصادرا(1)
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86:فلوجلA.442.F.1():لحفظارمز429:لرقما

.)1(الاقلامرموزمعرفةفيالمستهامشوق:المخطوطعنوان

بنالمختاربنعليبنأحمدبكرأبو،(ter)-69وحشيهابن:المولف

الكسداني.الكريمعبد

إلخ....وكفىللهالحمد:المخطوطبدابة

ورقة.051:لأوراقاعدد

6132:هيلين.txiM.3,1432:الحفظرمز529:لرقما

.)2(الظمآنوبلةالعجلانلقطةبشرحالرحمنفتح:المخطوطعنوان

بنمحمدبنزكريايحيىأبوالدينزين،هـ()-269الانصاري:المولف

أحمد.

زكريايحيىابو،والدينالملة.زين.ومولانا.سيدناقال:المخطوطبدابة

كانتفلما:.وبعد..قصدهلمنالعلومأبوابفاتحلله.الحمد..الانصاري

إلخ....الظمانوبلةالعجلانبلقطةالموسومةالمقدمة

.(ب76-أ54):الأوراقعدد

7132:هيلينtxiM.2,1336:الحفظرمز629:الرقم

.)3(التعلمطريقفيالمتعلمتعليم:المخطوطعنوان

الحنفي.إبراهيمالدينبرهان،هـ(016سنة)حدودالزرنوجي:المولف

جميععلىوالعملبالعلمادمبنيفضلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

(1)

(2)

(r)

:"لهديةاو"،(2/95):"لإيضاحاو"،(1/212):"لةكحا":درلمصاا

.(1/182):"سركيسو"،(1/55)

.(1/684):"سركيسو"،(vrr/1):"لةكحا":لمصادرا

:"لهديةاو"،(1/524):"لكشفاو"،(1/524):"لةكحا":درلمصاا

اكتفاءو"،(1/969):"سركيسو"،(5/98):"نبروكلماو"،(1/31)

.(091):"لقنوعا

937



كثيرارأيتفلما:.وبعد..العالم

الخ....العلم

I°):الأوراقعدد _A )15t.

الىيجدونزماننافيالعلمطلابمن

r-23:هيلين.txiM.1,1577:الحفظرمز729:الرقم

.((1النقايةلقراءالدرايةاتمام:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

ليظهرفلما:وبعد...الشاملةالسابغةنعمهعلىدئهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الكراسةعلىشرحأوضعمنعلىالملحينتصويب

ورقة.811:الأوراقعدد

هـ.9911/محرم/1في،الحلبيالرباطأحمد:النسخوتاريخالناسخ

2232:هيلين.txiM.1534:الحفظرمز289:الرقم

الباقيعبدبنمحمد...الشيخعلىعرضتالتيالمسائل:المخطوطعنوان

الزرقاني.

بنالبافيعبدبنمحمداللهعبدابو،هـ()-1122الزرقاني:المؤلف

يوسف.

فقد:بعدأما،اصطفىالذينعبادهعلىوسلامللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....نظمأوجعلهاشتىأماكنمنجمعهابأسئلةالناسبعضجاءني

ورفة.02:الأوراقعدد

هـ.1761/رمضانفي،جوهرالحاج:النسخوتاريخالناسخ

بميإكبممحئن

(1)

:"لهديةاو"،(2/0791):"لكشفاو"،(2/83):"لةكحا+:درلمصاا

.(1/4701):"سركيسوا،(6/276):"نبروكلماو،،(1/435)
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2323:هيلين.txiM.1,1516:الحفظرمز929:الرقم

.()1الجنانتحفة:المخطوطعنوان

الإلبستاني.ابراهيمبناحمدبنأحمد،_(221!(زادهحياتي:المولف

كانتفلما:بعدأما...يعلملاماالإنسانعلملمنالحمد:المخطوطبداية

إلخ....البريةفيالوجودبسطمنالعليهالحكمة

ورقة.201:الأوراقعدد

5232:هيلين.txiM.2,1516:الحفظرمز039:الرقم

.()2(بيتأ171منالادابفينونية(:المخطوطعنوان

الإلبستاني.إبراهيمبنأحمدبنأحمد،هـ(112!)زادهحياتي:المؤلف

:المخطوطبداية

للإنسانأبحاثآدابإنعامعلىالعالمينربدئهالحمد

.(ب901-أ401(:لأوراقاعدد

يه!-ك!!

2326:هيلين.txiM.1217:الحفظرمز139:الرقم

المسائل.زبدةفيالرسائلعمدة:أو،بالعلومتعريفاترسالة:المخطوطعنوان

؟.الكاتبيمصطفى:المؤلف

والسماواتالأرض.خلق..كريميانستفيضوبتوفيقك:المخطوطبداية

الخ....العظامالسلاطينبذكريوشح،الكلامبديعفخير:وبعد...الغلى

ورقة.81:لأوراقاعدد

)1(

)2(

.(1/831):"يةلهداو"،(1/29):"لةكحا":لمصادرا

.(1/831):"يةلهداو"،(1/29):"لةكحا":لمصادرا

1rA



2327:هيلين.txiM.1201:الحفظرمز329:الرقم

.(المقاصد)1اسنىإلىالقاصدإرشاد:المخطوطعنوان

ساعدبنإبراهيمبنمحمدالدينشمس،هـ(!74)الاكفانيابن:المولف

.المصريالسنجاريالأنصاري

وصحبهمحمدسيدناعلىاللهوصلىأعتمدوعليه:المخطوطبداية

نفوسناتكميلإلىحاجةبنافان:وبعد...الإنسانخلقالذيللهالحمد...واله

إلخ....والعمليةالنظريةقواهافيالبشرية

ورقة.135:الأرراقعدد

يذفي،عماربنعليبنيوسفبنحمدان:النسخرتاريخالناسخ

هـ./1148القعدة

8232:هيلين.txiM.1166:الحفظرمز339:الرقم

.)2(المشهورةالكتبمنمباحثفيالكتائبمعارك:المخطوطعنوان

باشا.عادلبنمحمدالدينحافظ،هـ(-579)العجمي:المولف

ابوابمنسائليخبلمأنعلى،الطيبالكلميصعدإليه:المخطوطبداية

الخ....أبوابهاكثرتالعلممدينةفان:وبعد...مأيوسوهوالعلممدينة

ورقة.221:الأرراقعدد

)1(

)2(

:"لهديةاو"،(1/77):"لكشفاو"،(392/):"لةكحا":لمصادرا

.(7075/):"نوكلمابرو"،(1/464):"سركيسو"،(-2/551)

.(2/5271):"لكشفاو"،(3537/):"لةكحا":لمصادرا

382



المجاميع

67:فلوجلA.b354.F..)484(:لحفظارمز'4Y9:لرقما

.)1(قطربالإماممثلثاتشرحكتاب:المخطوطعنوان

هم:،العلماءمنلعددوالشروحاتالتعليقاتمنعدداالمخطوطيتضمن

.(ب6-أ1).إبراهيمبنعليبنمحمد،هـ(-308)زريقابن1-

.(أ-8ب6).الحسينبنأحمدالدينشهاب،هـ(-844)2-الرملي

.(أ11-ب8).لمجهول:للمثلثاتنظم3-

أحمد.بنالرحمنعبدالدينزين'_(1Y_"11)السخاويمسكابن4-

.(أ-15ب11)

.(ب24-أ02).؟البارزيالدينسعد-5

ورقة.42:المجموعأوراقعدد

ءطيمال!عئن

08:فلوجل.txM.971:الحفظرمز359:الرقم

وهم:،مؤلفينلعدة،(اللغةفيقطعمجموعة):المخطوطعنوان

؟.الزوريالحسينبنمسافربنالحسينبنالباقيعبدبنموسى-1

.السعديعليبنجعفربنعليالقاسمابو،هـ(-515)القطاعابن-2

ورقة.12r:الأوراقعدد

.(1/634):"نوكلمابر":لمصادرا(1)

383



173:فلوجل.txM.923:لحفظارمز639:لرقما

الحاجب.ابنكافية:المخطوطعنوان-1

.(ا54-ا1(:الأوراقعدد

.للمطرزيالمصباح:المخطوطعنوان-2

.(ب-27أ1(:لأوراقاعدد

للجرجاني.النحوفيالعوامل:المخطوطعنوان-3

.(ا1-1أ1(:الأوراقعدد

ورقة.76:المجموعأوراقعدد

918:فلوجلA.387.F..)27(:الحفظرمز379:الرقم

.(1(الأرواحمراح:المخطوطعنوان-1

؟.مسعودبنعليبنأحمد:المولف

اعلم:مسعودبنعليبنأحمد،الودوداللهإلىالمفتقرقال:المخطوطبداية

إلخ....ابوهاوالنحوالعلومأئمالصرفان

.(ب03-أ1):الأوراقعدد

.(2(العزي:المخطوطعنوان-2

بنابراهيمالفضائلابوالدينعز،هـ(655سنةحياكان(الزنجاني:المولف

.الوهابعبد

)1(

)2(

1l):"نبروكلماو"،(2/1561):"لكشفا":درلمصاا / l)،"اكتفاءو

.(1/437):"سركيسو"،(013):"لقنوعا

:"لهديةاو"،(2/8311):"لكشفاو"،(1/24):"لةكحا":درلمصاا

،(013):"لقنوعاءاكتفاو"،(81'/'):"نبروكلماو"،(1/21)

.(1/779):"سركيسو"

384



خلقهخيرعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد:المخطوطبداية

تحويلالصناعةوفي،التغيير:اللغةفيالتصريفأناعلم:أجمعينوالهمحمد

إلخ....مختلفةأمثلةالىالواحدالاصل

.(أ24-ب13):لأوراقاعدد

.المقصود)1(:المحطوطعنوان-3

؟.التبريزيالحسنبنمحمد:المؤلف

فان:بعدأما...الصوابسبيلللمؤمنينالوهابدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الشرعمةالعلومالىوسيلةالعربية

.(ا55-أ43):لأوراقاعدد

.البناء:المخطوط-عنوان4

1-4)اقكرماني:المولف Vالكفويحميدمصطفىبنمحمد،هـ(ا.

منهاستة،بابأوثلاثونخمسةالتصريفأبوابأناعلم:المخطوطبداية

إلخ....المجردللثلاثي

.(ب46-ا57):الأوراقعدد

المختلفة.الأمثلة:المخطوطعنوان-5

؟.الدمشقيالشيخبنعثمان:المؤلف

.(أ76-أ64):لأوراقاعدد

وهي:،أخرىنسخالمجموعهذامن

.(013):"لقنوعااكتفاءو"،(2/6081):"لكشفا":لمصادرا(1)
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لحفظارمزلأوراقاعددفلوجللرقما

.A.367.F..)28(ورقة109119

.A.436.F..)26(ورقة2191901

.A.036.F..)03(قةور3291031

..txM.727ورقة439117

.A.482.F..)92(ورقة5491681

.A.481.F..)31(ورقة6591721

.A.186.F..)32(رقةو769157

..txM.407ورقة879177

.txM.507تورقا9891501

.A.a213.F.)37(.ورقة0199181

.A.502.F..)36(ورقة1100231

488:فلوجلA.792.F..)605(:لحفظارمز389:لرقما

السيوطي.للحافظ؟الاقتباسمحاسن:يضمادبيمجموع:المخطوطعنوان

مالك.بنالدينلعلاءالأنامخيرمدحفيالنظاموعقود

ورقة.26:لأوراقIددع

أ04):"النظامعقودو".(ب14-ا12)الاقتباسمحاسن:ملاحظات

.(أ-45

ثة؟ء!*ه-ص"ور

553:فلوجلN.61.F.:الحفظرمز939:الرقم

كتابوفيه،الوحوشكتابوفيه،الإنسانخلقكتابفيهمجموعهذا

أيضاوفيه،الاصمعيقريببنالملكعبدتأليف،الإبلكتابوفيه،الفرق

386



.الاصمعي(1(عنالاضدادكتابأيضاوفيه،لقطربالبهيمةالإنسانفيهخالفما

.الإنسانخلقكتاب:المخطوطعنوان-1

.(ب44-ا1):الاوراقعدد

.وصفاتها)2(الوحوشأسماءكتاب:المخطوطعنوان-2

.(أ-53ب44):لأوراقاعدد

.)3(الأصمعيعنالفرقكتاب:المحخطوطعنوان-3

.)4(قدمهالىفرقهمنالبهيمةالإنسانفيهخالفماكتاب:المخطوطعنوان-4

احمدبنالمستنيربنمحمدعليأبو،هـ(i)_02قطرب:المؤلف

.البصري

.(ب79-أ95):الأوراقعدد

الأصمعيعنالإبلكتاب:المخطوطعنوان-5

.(ب1rq_ب79):الأوراقعدد

+خبما:"*لأ؟؟-ة،؟ء

)5(

(2)

(r)

(4)

)0(

..(1/274):"نبروكلماو"،(1/227):"لكشفا":لمصادرا

اكتفاءو"،(1/174):"نبروكلماو"،(2/9641):"لكشفا":درلمصاا

.(1/654):"سركيسو"،(462):"لقنوعا

:"نبروكلماو"،(1/326):"يةلهداو"،(2/6441):"لكشفا":درلمصاا

.(1/754):"سركيسو"،(462):"لقنوعااكتفاءو"،(1/174)

.(1/264):"نبروكلما":لمصادرا

:"يةلهداو"،(2/2341):"لكشفاو"،(2/023):"لةكحا":درلمصاا

.(1/174):"نبروكلماو"،(1/326)
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.)1(الأصمعيعنالاضدادكتاب:المخطوطعنوان-6

.(أ941-ب931):لأوراقاعدد

005:فلوجلN.467.F.:الحفظرمز049:الرقم

.شعريمجموع:المخطوطعنوان

مجهول:المولف

.ورقات4:اقلاوراعدد

N..81.F.:لحفظارمز149:لرقما and a81514:فلوجل

.)2(المجالسرونق:المخطوطعنوان-1

الحسنبنعمرحفصابو،هـ(084سنةحياكان)السمرقندي:المولف

.النيسابوريالحنفي

إلخ....للمتقينوالعاقبةالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

.(ب7-0أ1)..:لأوراقاعدد

.)3(الفارابيالدينلعمادالخالصةأخلص:المخطوطعنوان-2

.هـ(854سنةحيأ)كانالرابفسمحمدبنمحمودبنعلي،البدخشاني:المولف

.(أ77-017):الاوراقعدد

ورقة.77:المجموعأوراقعدد

(1)

)2(

)3(

دا:بروكلمانو"،(1623/):"الهديةو"،(1151/):"الكشف":المصادر

(/1472).

:"بروكلمانو"،f"19(1/):"الكشفو"،(557/'):"كحالة":المصادر

(/7253).

1)71:"بروكلمانو"،(1991/):"الكشف":المصادر / r)،"اكتفاءو

.(1054/):"سركيسو"،(354):لاالقنوع
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908:فلوجلN.191.F.:لحفظارمز249:لرقما

.)1(الإسلامدولذيل:المخطوطعنوان-1

.عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس،هـ(-748)الذهبي:المؤلف

نعمفإنهلهالحمدالكبيرعلىالعليلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المولى

1)الورقة A Aمنيذكرمما،الإسلامدولكتابعلىتذييلهذا:(ب

اللهعبدأبيالحافظبخطالذيلمنوجدمااخر،وحدهلهوالحمد،التواريخ

من،السخاويكلاممنمختصرتذييليتلوه...الإسلامدولكتابعلى،الذهبي

.وحدهلهوالحمد،مئةوتسعإحدىسنةإلى،مئةوسبعوأربعينإحدىسنة

.)2(الإسلامبدولالتامالذيل:المخطوطعنوان-2

بنالرحمنعبدبنمحمدالدينشمس،هـ(09_)السخاوي:المؤلف

محمد.

ورقة.182:المجموعأوراقعدد

2--4---- *،ءول،سكل3

529:فلوجلA.283.F.457(.):لحفظارمز439:لرقما

المصرية.الديارعثمانالتملكفيالبهيةالتحفة:المخطوطعنوان-1

.السرورابيبنمحمدبنمحمد،هـ(201ط)الصديقيالبكري:المؤلف

إلخ....الاكوانسائرفيبقدرتهالعالمأمورمصرفلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.Al:لأوراقاعدد

)?(

(2)

:"نبروكلماو"،(1/267):"لكشفاو"،(308/):"لةكحا":لمصادرا

(6/731).

r9):"لةكحا":درلمصاا 9 /)r،"يةلهداو"،(7آ1/2):"لكشفاو":

.(6/821):"نوكلمابرو"،(2/912)
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.)1(التواريخخلاصة:المخطوطعنوان-2

.A(889حوالىتوفي)الحلبيعليدرويش:المؤلف

سيدمحمدسيدناعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المرسلين

ورقة.03:الأوراقعدد

5/الثانيربيع7/:النسختاريخ

629:فلوجل.35.0.+:الحفظرمز449:الرقم

السابق.المجموعمنأخرىنسخة:المخطوطعنوان

ورقة.651:لأوراقاعدد

هـ.1)75/الحجةذو/0Y:النسختاريخ

4941:فلوجل.ول.204.ول)954(.:الحفظرمز549:الرقم

الوفق.علم:المخطوطعنوان-1

مجهول!.:المؤلف

.(ب21-أ1):لأوراقاعدد

شرفالىالاهتداءونجمالسعادةوفقالىالاقتداءقبس:المخطوطعنوان-2

.)2(السيادة

يوسف.بنعليبنأحمدالعباسأبو،هـ(-622)القرشيالبوني:المؤلف

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

)1(

(2)

.(849/):"نبروكلماو"،(1/307):"لةكحا":لمصادرا

:"نبروكلماو"،(1/19):"يةلهداو"،1r1(2/5):"لكشفا":لمصادرا

(5/91)r.
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،وأخراويدنياويقسمينالىالاخرينمطالب.تق!صت..أجمعينوصحبه

إلخ....المقاصدبحسبأقسامإلىمنهماواحدكلوينقسم

.(أ03-أ21):لأوراقاعدد

.)1(الربانيةالأورادفيالنورانيةاللمعة:المخطوط-عنوان3

يوسف.بنعليبناحمدالعباسابو،هـ(-622)القرشيالبوني:المولف

وبعد:...لطريقههدايةوأسألهتوفيقهحسنعلىاللهاحمد:المخطوطبداية

وكيفية،الأعظمالاسمعنسالني،صادقليأفيدعوةإجابةفياللهاستخرتفاني

إلخ....بهالانفعالات

.(ب45-أ1):لأوراقاعدد

.)2(والكلماتالحروفأسرار:المخطوط-عنوان4

يوسف.بنعليبنأحمدالعباسابو،هـ(-622)القرشيالبوني:المولف

أفلاكلطائفالأسراربيدأدارالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الملكوتيات

.(ب131-ب2):لأوراقاعدد

ورقة.791:المجموعأوراقعدد

31:فلوجلN.6:F.الحفظرمز649:الرقم

.)3(المكيةوالتحفةالمسكيةالنفحةرسالة:المخطوط-عنوان1

)?(

)2(

(!r)

5)1:"لكشفاو"،(2"1)/1):"لةكحا":لمصادرا 6 6 / Y)،"يةلهداو":

.(5/023):"نوكلمابرو!،(1/19)

:"لهديةاو"،(1/83):"لكشفاو"،(1/312):"لةكحا":درلمصاا

.(5/123):"نبروكلما"5،(1/19)

:"يةلهداو!،(2/9191):"لكشفاو"،(2/28):"لةكحا":درلمصاا

(1/435).
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بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

إلخ....اليهالمرجعالذيءالمبدىاللهأحمد:المخطوطبداية

.(بf-أ1):الأوراقعدد

هـ.986رجب/22/:النسختاريخ

مستقيم.الغيرالطبعوثمرةالسقيمالفكرنتيجة:المخطوطعنوان-2

؟.الازهريالحسينبنالحسن:المولف

إلخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلائم،وكفىللهالحمد:المخطوطبداية

.(ب01-أ5):الأوراقعدد

.ورقات01:المجموعأوراقعدد

N.01:الحفظرمز479:الرقم 9.F and41:فلوجل

.علما"1(عشرأربعةفيالنقايةكتاب:المخطوطعنوان-1

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

نبيخيرعلىوالسلاموالصلاةلهوالشكرللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....أرسله

.(ب2-0أ3):الأوراقعدد

النقاية.لقراءالدرايةإتمام:المخطوطعنوان-2

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

إلخ....الشاملةالسابغةنعمهعلىللهالحمد:المخطوطبداية

:"لهديةاو"،(20791/):"لبهشفاو"،(228/):،لةكحا":درلمصاا)1(

(1/453).
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.(ب231-ب22):وراقلأاعدد

ورقة.132:المجموعأوراقعدد

.هـ(549)سنة،رجبفي،عمربنعلي:النسخوتاريخالناسخ

51:فلوجلN.F.8:الحفظرمز489:الرقم

.العلومموضوعاترسالة:المخطوطعنوان-1

حسن.بناللهلطفالمولى،هـ(09-0)التوقاتي:المؤلف

إلخ....والأغراضالعللعنأفعالهالمنزهلهالحمد:المخطوطبداية

.(أ62-أ1):لأوراقاعدد

.)1(الموضوعاتبيانفيالمعمولةلرسالتناالشرح:المخطوطعنوان-2

حسن.بناللهلطفالمولى،هـ(009-)التوقاتي:المولف

الخ....العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

.(ب24-ا62):الأوراقعدد

ورقة.42:المجموعاوراقعدد

هـ.229/شعبانفي:النسختاريخ

8941:فلوجلA.327.F..)75(:الحفظرمز949:الرقم

.الأحجار)2(أسرارفيالانواردرر:المخطوطعنوان-1

الأزنيقي.خسروبنالدينعلاء،هـ(01-18)جلبيعلي:المؤلف

الخ....الانوارنورمنالكائناتخلقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

)1(

)2(

.(7804/):"نبروكلماو"،(1/518):"لكشفا":لمصادرا

.(2/614):"لةكحاو"،(9/424):"نوكلمابر":لمصادرا

rAr



.(أ92-أ1):لأوراقاعدد

هـ.1601صفر/في،الإزنيقيقاسمبنادم:النسخوتاريخالناسخ

عربي.ابنالاكبرللشيخقصيدة:المخطوطعنوان-2

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحعي،هـ()-638عربيابن:المؤلف

المرسي.الحاتميالطائيأحمد

إلخ....مطهرةأرواحاباءابنأنا:المخطوطبداية

.(ب54)الورقة:لأوراقاعدد

الروضة.:المخطوطعنوان-3

.مجهول:لمؤلفا

الغفورالمكينالقوي،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الرحيم

9-ب97:لأوراقIعدد Yب.

1537:فلوجلA.c418.F.437(.):لحفظارمز059:لرقما

.((1زادهشاعرحاشيةكوجكحاشية:المخطوطعنوان-1

بنمحمدبنعليأبوالحسن،هـ()-816الجرجانيالشريف:المولف

علي.

وصحبه،الاطهاروآله،نبيهعلىوالصلاة،لوليهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الاخيار

.(ب91-أ1):الأوراقعدد

.(1/827):"لهديةاو"،(23601/):"لكشفا":لمصادرا(1)

rAi



.الفقهاءبطبقاتالموسومةالرسالة:المخطوط-عنوان2

سليمانأحمدبنالدينشمس،هـ()-049باشاكمالابن:المؤلف

الرومي.

يفتيمنحاليعلمأنالمقلدللمفتيلابدأنهاعلم:المخطوطبداية

إلخ....بقوله

.(ب02أ-91):الأوراقعدد

0164:فلوجلtxM.af.145-:الحفظرمز519:الرقم

.)1(الذليلللعبدالجليلالفتح:المخطوطعنوان-1

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(119)_السيوطي:المولف

إلخ....احبابهبتوليتفضلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ7-أ1):الأوراقعدد

هـ.689/محرم3/في،الأسديالزبيريمحمد:النسخوقاريخالناسخ

.)2(الشفيعمدحفيالبديعالنظم:المخطوطعنوان-2

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المولف

شأنهالرفيع،وأحكامهصنعهالبديعللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....وإحكامه

pI-ب8):لأوراقاعدد T A.)

هـ.689/محرم6/:النسختاريخ

)1(

)2(

:"نبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"،(2/2321):"لكشفا":لمصادرا

(6/116).

1/5):"يةلهداو"،(2/1691):"لكشفا":لمصادرا 3 f)،"نبروكلماو":

(6/836).

rAc



.(1(الفارضابننصرةفيالمعارضقمع:المخطوطعنوان-3

بكر.ابيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

إلخ....والأبرارالمقربينأولياءهاعزالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ13-أ42):الأوراقعدد

.)2(النكاحفوائدفيالوشاحكتاب:المخطوط-عنوان4

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

الخ....والمشافروالمراشفالمفارشخالقالبهسبحان:المخطوطبداية

.(ا513-أ33):لأوراقاعدد

هـ.689صفر/2/في،العمريمحمد:النسخوتاريخالناسخ

.)3(المحاريببدعةبحدوثالاريبإعلام:المخطوطعنوان-5

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

بدعةبحدوثالأريباعلامسميتهجزءهذا:المخطوطبداية

إلخ....المحاريب

.(ب-913أ137):الأوراقعدد

(1)

)?(

)3(

،(2/6531):"لكشفا":لمصادرا

(6/736).

،(2/1102):"لكشفا":لمصادرا

(6/856).

،(1/521):"لكشفا":لمصادرا

(6/066).

:"نبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"

:"نبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"

:انبروكلماو"،(1/435):"يةلهداو"

r co



.(1(الوسادةعلىالاتكاءفيالسادةرواهما:المخطوطعنوان-6

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،هـ(19-1)السيوطي:المؤلف

إلخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلاملهالحمد:المخطوطبداية

.(أ241-أ913):الأرراقعدد

!ا!ء،"ء"*
-ع،--.ة،--"!ص-

1661:فلوجلN.265.F.:لحفظارمز259:لرقما

.بدراهلأسماء:المخطوطعنوان-1

.هـ(12القرن)الشاميالدمشقيمحمدبناللطيفعبدالرضاأبو:المولف

الخ....الأنامسيدنبوةبطلعةالإسلامضياءاشرقالذيلهالحمد:المخطوطبداية

.(ب33-أ52):الأرراقعدد

.(2(الالفالأمةهذهمجاوزةعنالكشف:المخطوطعنوان-2

بكر.ابيبنالرحمنعبدالدينجلال،(هـ19-1)السيوطي:المولف

الخ....اصطفىالذينعبادهعلىوسلاملهالحمد:المخطوطبداية

.(أ73-أ67):الأرراقعدد

)1(

(2)

)?(

.(3(الحسنىالاسماءخواص:المخطوطعنوان-3

يوسف.بنعليبنأحمدالعباسأبو،هـ(-622)القرشيالبوني:المؤلف

.(ا86-أ77):الأرراقعدد

:(نوكلمابرو"،(1/435):"يةلهداو"،(2/4751):"لكشفا":لمصادرا

(6/166).

:"بروكلمانو"،(1534/):"الهديةو"،(21914/):داالكشف":المصادر

(/6064).

:"الهديةو"،(1726/):"الكشفو"،(1132/):"كحالة":المصادر

.(5132/(:"بروكلمانو"،(1/19)

793



.(حديثا"ااربعون:المخطوطعنوان-4

10_1)الهرويالقاري:المولف f)محمدسلطانبنعليالملا،هـ

الحنفي.

الذيلهالحمد،العظيمالرسولعلىكريمكتابكلمفتاح:المخطوطبداية

إلخ....العدممنالخلقاوجد

.(ب-98ا87):الأوراقعدد

الحسنى.الأسماءشرح:المخطوطعنوان-5

حبشبنيحيىالدينشهابالفتوحأبو،هـ(-587)السهروردي:المولف

.اميركابن

.(أ99-أ98):الأوراقعدد

هـ.6211:النسختاريخ

.)2(الدخانإباحةحكمفيالإخوانبينالصلح:المخطوطعنوان-6

11)-3الثابلسي:المولف f)الغنيعبدبناسماعيلبنالغنيعبد،هـ

.القادريالنقشبنديالحنفيالصالحيالدمشقي

بتخفيفهنافعاالتتندخاناستعمالجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الاجسامفيالزائدةللرطوبات

.(أ741-أ401):لأوراقاعدد

(1)

)2)

(r)

،،.ءحهلم،14-!---14

)3(الطالبينأسراربيان:المخطوطعنوان-7

(.9/7A):"نوكلمابرو"،(1/157(:"يةلهدا):لمصادرا

،(1/095(:"يةليداو"،(2/771):"لةكحا":لمصادرا

)/8092).

1(:"لةكحا":لمصادرا 91 / f)،"1/062(:"لكشفاو).

rAA
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بنيوسفالمحاسنأبوالدينجمال،هـ(76)طالكوراني:المؤلف

العجمي.الكرديعمربناللهعبد

إلخ....الحليمالفاطرالعليمالقادرلهالحمد:المخطوطبداية

.(ب681-ب051):لأوراقاعدد

2661:فلوجل.txM.691:الحفظرمز539:الرقم

.(أخرىنسخة).السابقالمجموع:المخطوطعنوان

ورقة.001:لأوراقاعدد

1:فلوجلA.S5.F.927(.):الحفظرمز459:الرقم 'VIA

الملة.تأييد:المخطوطعنوان-ا

.هـ(9القرن).عمربنإبراهيمبنيحيىزكرياأبو،الرقيلي:المؤلف

بعد:أما...المخلوقاتجميعبحكمتهابتدعالذيلهالحمد:المخطوطبداية

أرضفيسيمالاحملتهلمعدمالعلموارتفاعأهلهوفسادالزمانتغيررأيتلمافاني

الخ....عارينالعلمومنمنقطعينملتناأهلعنفيهانحنالتيالشرك

.(أ03-ب1(:لأوراقاعدد

هـ.808/الاولىجمادى:النسختاريخ

.)1(والنصارىاليهودمعالمجادلةكتاب:المخطوطعنوان-2

.هـ(9القرن).عمربنإبراهيمبنيحىزكرياأبو،الرقيلي:المؤلف

اللهولدهويسوعأنالنصرانيزعم:المؤلفقال:المخطوطبداية

الخ....تعالى

.(ا62-ب31):الأوراقعدد

.(7284/):"نبروكلما":لمصادرا(1)

rAi



1971:فلوجلA.465.F.273(.):لحفظارمز559:لرقما

.(1(زادهباشاكمالابنلمولانارسائل:المخطوطعنوان

سليمانأحمدبنالدينشمس،هـ()-049باشاكمالابن:المؤلف

الرومي.

.الرضاعرسالة:المخطوطعنوان-1

.(أ5-أ3):لأوراقاعدد

.تباركتفسير:المخطوطعنوان-2

.(ب01-أ5):لأوراقاعدد

بينالفرقفيالشريفللسيدالتجريدحاشيةمنمأخوذ:المخطوطعنوان-3

.والخارجالأمرنفس

.(ب11-أ01):لأوراقاعدد

علىالواجبغيرالوجودفيالتجريدحاشيةمنمأخوذ:المخطوطعنوان-4

الصوفية.طريقة

.(ب12-أ11):الأوراقعدد

ولد.رسالة:المخطوطعنوان-5

.(أ51-أ13):لأوراقاعدد

الذهني.الوجودفيرسالة:المخطوطعنوان-6

.(ا71-أ61):لأوراقاعدد

التبعيضية.(من)تفسيرفيرسالة:المخطوطعنوان-7

1):لأوراقاعدد Aب02_ا).

الهداية.صاحبكلاممنمأخوذ:المخطوطعنوان-8

)1)

،(1/141):"لهديةاو"،(1/841):،لةكحا":لمصادرا

)9/624).

004

:"نوكلمابرو"



.(ب22-ب12):الاوراقعدد

القاضي.ادبكتاب:المخطوطعنوان-9

.(ب27-ب22):لأوراقاعدد

الدينجلاللمولاناالعشرالمسائلمنالستالمسائل:المخطوطعنوان-01

الدواني.

-ب27):لأوراقاعدد

والليس.الايستحقيقفيرسالة:المخطوطعنوان-11

.(ا13-أ92):لأوراقاعدد

.والمعلولالعلةفيرسالة:المخطوطعنوان-12

.(ا64-أ13):لأوراقاعدد

.الحالمبحثفيرسالة:المخطوطعنوان-31

.(أ94-ا64):لأوراقاعدد

للممكن.الإمكانلزومتحقيقفيرسالة:المخطوطعنوان-41

.(ا65-أ94):لأوراقاعدد

.الطفرةفيرسالة:المخطوطعنوان-15

.(ب95-ب57):لأوراقاعدد

صانع.اثباتشرحرسالة:المخطوطعنوان-16

.(ب611-أ06):لأوراقاعدد

تهافتفيزادهخواجةكتبهعماالجوابفيرسالة:المخطوطعنوان-17

.الحكماء

.(أ134أ-116):الأوراقعدد

1 A-علىالقراباغيمحمدجوابمع،قاسمأشقأسئلة:المخطوطعنوان

القوشي.علي
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.(ا931-أ631):لأوراقاعدد

القوشي.لعليالماهيةبحثفيالاسـلةبعض:المخطوطعنوان-91

.(أ141-ب041):الأوراقعدد

خطبةضمنالمواقفشرحفيسزهقدس:قوله:المخطوطعنوان-02

.الكلامعلممقاصدإلىالإشارة:كتابه

.(2411-ب41)1:لأوراقاعدد

الدواني.جلاللمولاناصلاةرسالة:المخطوطعنوان-12

4_1أ241):لأوراقاعدد rب).

سبيلعلىماالحصولنوعيئتحقيقفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان-22

التدريج.سبيلعلىلاوماالتدريج

441):الأوراقعدد 4 5 - hب).

المواريث.ايةتفسيرفيوكشافقاضيتفسير:المخطوطعنوان-23

.(ب55l-أ641):الأوراقعدد

.الولاءبحثفيرسالة:المخطوطعنوان-42

.(ب65):لأوراقاعدد

.الكشافديباجة:المخطوطعنوان-25

.(أ621-أ061):الأوراقعدد

79W:فلوجلA.173.F.253(.):الحفظرمز659الرقم

.)1(مدينابيمناجاة:المخطوطعنوان-1

المغربيالحسنبنشعيب،هـ(58)طالتلمسانيمدينأبو:المؤلف

الأندلسي.الانصاري

.(4/163):"نوكلمابر":لمصادرا(1)
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إلخ....تنبسطالارزاقبرحمتهمنيا:المخطوطبداية

.(أ21-ا1):الأوراقعدد

.مرصادفرائضشرح:المخطوطعنوان-2

.؟مرصاد:المؤلف

.(ب89-أ21):لأوراقاعدد

.(1(الفرائضعلمفيرسالة:المخطوطعنوان-3

الرومي.خليلبنمصطفىبنأحمد،(_69ط)زادهطاشكبري:المؤلف

إلخ....عبادهعلىوالسننبالفرائضمنالذيللهالحمد:المخطوطبدايه

0-1ب89):لأوراقاعدد Yأ).

الفرائض.أصولكتاب:المخطوطعنوان-4

.مجهول:المؤلف

اللهكتابفيسبعة،اصلاعشرخمسةالفرائضأصول:المخطوطبدايه

الخ....اللهرسولسنةفيمنهاوخمسة،تعالى

.(ب301-أ201):الأوراقعدد

ةء!!عؤ

501:فلوجلA.403.F..)255(:الحفظرمز579:الرقم A

.)2(المؤنثةبالاسماءموشحةالحاجبلابنقصيدة:المخطوطعنوان-1

i_(4الحاجبابن:المؤلف i)_،بنعمربنعثمانعمروأبوالدينجمال

بكر.أبي

.(ب-2ا1):الأوراقعدد

)1(

(2)

.(9/503):"نوكلمابر":درلمصاا

0)33:"نوكلمابر":درلمصاا / r).
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المشهورة،يقصرومايمدمامعرفةفيدريدلابنقصيدة:المخطوطعنوان-2

.دريد)1(ابنبمقصورة

الحسن.بنمحمدبكرأبو،هـ(-321)دريدابن:المؤلف

:المخطوطبداية

الهواءمفارقةواحذرالهوىالىتركننلا

.(ب2)الورقة:الأوراقعدد

.)2(المفتيمنيةكتاب:المخطوط-عنوان3

الحنفي.أحمدبنيوسف،_(A_13)السجستاني:المولف

بلاالخالق،الغنيالواجد،العليالواحدالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....استرشاد

.(ا-691ا5):الاوراقعدد

هـ.6401:النسختاريخ

1838:فلوجلN.927.F.:الحفظرمز589:الرقم

.والقلائد)3(الفرائدكتاب:المخطوطعنوان-1

f'_0)وشمكيربنقابوس:المولف Y)الجيلي.وردانبنزيادابن،هـ

الأدبوأن...القديرالشديدالقويالكبيرالعليللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....سياسةوأدب،شريعةأدب:ادبان

.(ب52-أ1):لأوراقاعدد

هـ.856/محرم/17،الاشعريالسنجاببنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

(1)

(2)

)3(

.(1/201):"سركيسو"،(1/305،705):"نوكلمابر":لمصادرا

.(8871/'):"لكشفاو"،(4/241):"لةكحا":لمصادرا

.(1/834):"نبروكلماو"،(2/663):"لةكحا":لمصادرا
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.(1(واللطائفاللطفكتاب:المخطوطعنوان-2

بنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،هـ(!42)الثعالبي:المؤلف

إسماعيل.

إلخ....واستنجاحااستفتاحااسمهعزاللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

.(ب37-ب52):الأوراقعدد

هـ.856/محرم22/:النسختاريخ

b802.txM.and:لحفظارمز959:لرقما c4481:فلوجل

.(2(الخالصةأخلص:المخطوطعنوان-ا

854سنةحياكان)الرابضمحمدبنمحمودبنعلي،البدخشاني:المولف

)?(

)2(

(r)

الخ....العلامالقديرالصمد،السلامالقديمللهالحمد:المخطوطبداية

.(ب62-ب1):الأوراقعدد

.(3(المنيفوالوردالشريفالحزب:المخطوطعنوان-2

صالح.ابيبنالقادرعبدالدينمحعي،هـ(ا15-.)الجيلاني:المؤلف

الخ....غافريامولايويا،قادريامولاييا:المخطوطبداية

.(أ32-ب62):الأوراقعدد

".،*1،،0،ء،-ء،طهء"

.(1/956):"سركيسو"،(3591/):"نوكلمابر":ردلمصاا

1)7:"نبروكلماو"،(1/996):"لكشفا":درلمصاا 1 / r)،"كتفاءاو

.(1/045):"سركيسو"،(453):،لقنوعا

4/63):"نبروكلما":لمصادرا i).
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1918:فلوجلN.a292.F.:لحفظارمز069:لرقما

.)1(المبينالحقالىالسائرينمنازل:المخطوطعنوان-1

بنمحمدبناللهعبداسماعيلأبو،هـ(-693)الأنصاريالهروي:المؤلف

إسماعيل.

اللطيف،الصمدالقيوم،الأحدالواحدللهالحمد:المخطوطبداية

عليأحمدبنبنمحمدبنمصباحالنجمأبوالأديبالشيخ.أخبرنا..القريب

بناللهعبدإسماعيلأبوالسنةناصرالإسلامشيخأخبرنا،ببلخعليهقراءة،المكي

إلخ....للهالحمد:قالإليناكتابهفي،الهرويالأنصاريمحمد

.(أ06-أ1):الأوراقعدد

هـ.062صفر/:النسختاريخ

.المقاماتفيالداخلةالعلل:المخطوط-عنوان2

.مجهول:المؤلف

بنيوسفأبوالفتحالدينبرهانالإمامالشيخأخبرنا:المخطوطبداية

الصالحالإمامالشيخعلىوقرات:قالاللهرحمهالدمشقيالتنوخيمقلدبنمحمد

فأقرنقلتمنهالذيكتابهمن،الكروجيالقاسمأبيبنالملكعبدالفتحأبي

كا..إلخ..به

.(أ-65ب61):الأوراقعدد

N.292.F.:الحفظرمز619:الرقم ,b ,cdفلوجل:MAY

الحق.الىالسائرينمنازل:المخطوطعنوان-1

مجهول:المؤلف

:"سركيسو"،(2/8821):"لكشفاو"،(2/882):ا»لةكحا":درلمصاا

.(4/233):"نبروكلماو"،(2/2981)
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.(ب37-ا1):لأوراقاعدد

والعقلوالقلبوالروحالنفسمعنىبيانفيفصل:المخطوطعنوان-2

الاسامي.بهذهالمرادهووما

.مجهول:المؤلف

.(أ14-أ93):الأوراقعدد

المسألةفي"البررةتحفة"كتابمنالسادسالباب:المخطوطعنوان-3

السادسة.

الفتحأبيبنمؤيدبنالدينمجد،هـ()-616البغداديشرف:المؤلف

الحنفي.

بعضهاوتمييزالخواطرتحقيقإلىيؤولالسؤالحاصل...:المخطوطبداية

عنتحتهاطائللاالتيمنهاالخياليةوتمييزالمشاهداتتحقيقوإلىبعضمن

إلخ....والروحالقلبمدركاتهيالتيالحقيقة

.(ب47-أ14):الأوراقعدد

.القومووقائعالمنامبينالفرقفصل:المخطوطعنوان-4

.مجهول:المؤلف

تأويلاتتناسبلااللهالىالسائرينوقائعتأويلاتاناعلم:المخطوطبداية

،الشيطانوساوسمنمتخيلايكونمناماتهمأكثرفان،وارائهاالدنيااهلمنامات

أوجه:ثلاثةفعلى،السيروأصحابالسلوكأربابوقائعفأما،النفسوهواجس

إلخ....ورباني،وروحاني،نفساني

.(ا84-ب74):لأوراقاعدد

الحقد.فيفصل:المخطوطعنوان-5

يمكنهمفلااللهإلىالسائرينأقدامعلىقيدالحقدأناعلم:المخطوطبداية

فيالاعظموالركن،القلببتصفيةإلاالقيدرفعيمكنولا،القيدبرفعإلاالسير

إلخ....الروحوتحلية،القلبوتصفية،النفستزكيةمعنى

ورقة.94:لأوراقاعدد
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1091:فلوجلN.992.F.:الحفظرمزAlly:الرقم

.المشكلاتكاشف:المخطوطعنوان-1

؟.محمدبنعلي،القسطموني:المؤلف

.(ا512-أ1):الأوراقعدد

الطريقة.معيار:المخطوطعنوان-2

.مجهول:المولف

الحكمةلعلموفاعلاوقائلااللهلعلمفصوصاالانبياءكانفإن:المخطوطبداية

إلخ....والحكمةباللهلعلمالفصوصجامعامحمدكان،زمانهمفي

.(ا282-ا512):الأوراقعدد

كأ-ئر"-فيذ

6191:جلفلو.txM.475:الحفظرمز9l1":لرقما

الصوفية.اصطلاحات:المخطوطعنوان-1

أحمدبنالرزاقعبدالدينكمال،هـ(073-)الكاشاني:المؤلف

.(ب91-ب2):الأوراقعدد

الافعشرةطوركلفيالقلوبأطواربيانفيرسالة:المخطوطعنوان-2

0حجاب

.مجهول:المولف

النفس)تعالىاللهالىالسيرفي:الاولالطور...:المخطوطبداية

إلخ....(لوامةنفس)للهالسيرفي:الثانيالطور،(الأمارة

.(ا04-ا23):الأوراقعدد

.)1(القلوبسراج:المخطوطعنوان-3

)1(

:"نوكلمابرو"،(2/839):"لكشفاو"،(1/772):"لةكحا":لمصادرا

(4/533).
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المحامدأبو،(الهجريعشرالثانيالقرن)الأشعريالتبريزي:المولف

الملك.عبدبنمحمدبناحمد

بعضمني.التمس..نعمهمنوعمخصماعلىلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والخواصالعواممقالاتذكرعلىمشتملأكتاباأمليهماناخواني

.(بrA,ب43):الأوراقعدد

.الأطوارصواحبمنالاذكارأهلاداب:المخطوطعنوان-4

.مجهول:المؤلف

نبيهعلىوالسلاموالصلاة،الستارالحكيمالعظيملهالحمد:المخطوطبداية

في،الشيخحضورفي،الفجرصلاةبعد،الطعاموضوءالمختار...في

الخ....اللبس

.(ب-56ب05):الأوراقعدد

9191:فلوجلN.378.F.:الحفظرمز649:الرقم

بناحمدالعلامةالفاضلالىمنسوبةالشريفةالرسالاتهذه:المخطوطعنوان

.)1(زادهباشابكمالالشهيرسليمان

سليمانأحمدبنالدينشمس،هـ()-.49باشاكمالابن:المولف

الرومي.

الاعجمية.الكلمةتعريبتحقيقفيمرتبةرسالة:المخطوطعنوان-1

المبنيعلىالعربكلاممبنيجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

تحقيقفيمرتبةرسالةفهذه.وبعد..والمعربالعربيإلىوفصله،والمعرب

إلخ....منهوليسيشابههعماوتمييزهأقسامهوتفصيل،الأعجميةالكلمةتعريب

:"نبروكلماو"،(1/141):"يةلهداو"،(1/841):"لةكحا":لمصادرا)?(

(9/624).
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.(أ12-أ1):لأوراقاعدد

الحقائق.علومفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان-2

دليلاوجودهعلىالموجوداتجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الدقائق،وحكمةالحقائقعلومفيالشريفةالرسالةفهذه:.وبعد.واضحا.

فياصولفصلكلوفي،فصولوفيهاالإرادةفيالعينوقرةالطريقةفيلولدي

إلخ....الحقائقحقيقة

.(ا26-أ12):الأوراقعدد

المقالة.تلكتحقيقفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان-3

الأمم،سائرعلىوفضلنا،ادمبنيكرمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

،الأنبياءأكملمحمدعلىخصوصا،السبلهداةالشرائعأصحابعلىوالصلاة

فنقول،المقالةتلكتحقيقفيمعمولةرسالةفهذه:وبعد،الرسلوأفضل

اللهصلىمحمد،بعثةواخرهم،السلامعليهادمالأنبياءأول:التوفيقاللهومن

اخرهملأن؛بعثةاخرهم:قلناوإنما،المسلمينباجماعأفضلهموهووسلمعليه

إلخ....السلامعليهعيسىهوالحقالىللخلقدعوة

.(ب37-أ26):لأوراقاعدد

وسلم.عليهاللهصلىالرسولأبويفيرسالة:المخطوط-عنوان4

نااعلم:.فنقول..السلامعليهادمكزمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

لا،أمالكفرعلىماتاهلوسلمعليهاللهصلىالرسولأبويانفياختلفواالسلف

الخ....التيسيرصاحبمنهمجمعالأؤلإلىفذهب

14):لأوراقاعدد 1 - Irv).

وسلمعليهاللهصلىللنبيالمعجزةتحقيقفيالرسالة:المخطوطعنوان-5

والجماعة.السنةأهلأصلعلى

فهذه:وبعد...الباهرةبالبينات،وجودهالثابتللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....دلالتهاوجهوبيان،المعجزةتحقيقفيمعمولةرسالة

.(ب53-ب24):الأوراقعدد

041



الهيكل.رسالة:المخطوطعنوان6-

وجسما،وروحانفسااطواراالإنسانخلقالزيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....طلسماأسرارهخزائنعلىالعجيبالتركيبذلكوجعل

.(أ57-ا53):الأوراقعدد

المواقف.الهياتفيرسالة:المخطوطعنوان7-

وهو،الإلهإلىالمنسوبةايالإلهياتفيالخامسالموقف:المخطوطبداية

هذامسائلفيالمسألةتلكوتحقيق،بحقالمعبودالواجبيالفرد

إلخ....الموقف

.(ب63-ب58):الأوراقعدد

.والقدرالقضاءفيرسالة:المخطوطعنوان8-

بالقدرةالنظامأحسنعلىالعالمخلقالذيالحمدلله:المخطوطبداية

وأمهات،المسائلمهماتمن،والقدرالجبرمسألةفان:.وبعدوالاختيار.

إلخ....المنقولويطابق،المعقوليوافقمافيهاأحققأناريدوانا،الأصول

.(أ29-ب63):لأوراقاعدد

.القرانخلقمسألةفيرسالة:المخطوطعنوان9-

نبيهبارسال،انعامهالعظيمكلامهالقديمالحمدلله:المخطوطبداية

الكلاممن،القرانخلقبمسألةيتعلقفيمامعمولةالرسالةفهذه:وبعد...محمد

إلخ....المقامهذافي،والباطلالحقبين،والفرقان

9):الأوراقعدد Yب99-أ).

معجز.القرانأنتحقيقفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان0-1

فهذه:وبعد...معجزةبلاغتهكلاماانزلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....معجزالقرانأنتحقيقفيمعمولةرسالة

.(ب011-ب99):الأوراقعدد

المجتهدين.طبقاتفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان1-1
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المجتهدينطبقة:الأولى،طبقاتسبععلىالفقهاءأناعلم:المخطوطبداية

إلخ....الأربعةكالأئمة،الشرعفي

.(ب211-أ011):الأوراقعدد

مغنية.كافيةالبحثادابعلمفيرسالة:المخطوطعنوان12--

في،والخللالخطأمنالمؤمنينحفظالذيالحمدلله:المخطوطبداية

كافية،البحثآدابعلمفيرسالةفهذه:وبعد...والجدلبالمخالفينمناظرتهم

يمكنوفيما،والمتحصلينالمحصلينبينالمتداولةالرسالةمنعداهاعما،مغنية

إلخ....غيرهامنيعلمماجميعيعلمأن

.(ب411-ب211):الأوراقعدد

لا.أمتوزنهلالأعمالأنفيرسالة:المخطوطعنوان13-

لسانلهبميزانتوزنالاعمالصحائفأنعلىالجمهور:المخطوطبداية

الخ....للمعذرةإظهاراالخلائقاليهينظر،وكفتان

.(أ611-ا411):لأوراقاعدد

البطالة.وذمالسعيمدحفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان4-1

دقائقوألهمناالمكاسبوجوهعلمناالذيالحمدلله:المخطوطبداية

اللهقال،البطالةوذمالسعيمدحفيمعمولةرسالةفهذه:.وبعد..الصنائع

الخ....(سعىمالاإلةإدنسنلتسوأن):تعالى

.(ب221-أ611):لأوراقاعدد

.والاختياربالقدرةيصدرماأنتحقيقفيرسالة:المخطوطعنوان15-

سيدعلىوالصلاة،المختارالقادردئهالحمد:المخطوطبداية

بالكرهلا،والاختياربالقوةيصدرماأنتحقيقفيرسالةفهذه:وبعد...الاخيار

الخ....المطالبأمهاتمنفانها،والاضطرار

.(ب521-ب221):الأوراقعدد
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تعالى.اللهإلىالشرنسبةعدمسربيانفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان16-

صنعكلوأتقن،مصنوعكلخلقأحسنالذيلهالحمد:المخطوطبداية

تعالى،اللهإلىالشرنسبةعدمسربيانفيمعمولةرسالةفهذه:وبعد..شي؟.

فييقولكانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولان:مسلمصحيحفيثبت:فنقول

إلخ...."وسعديكلبيك":الاستفتاحدعاء

.(أ031-ب521):لأوراقاعدد

والايس.الليسمعنىتحقيقفيمرتبةرسالة:المخطوطعنوان17-

أخرجالذي،بالقدموالمتفردبالوجوبالمتوحدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والعدمالليسظلمةمنوالوجود،الايسنورإلىالعالم

.(ا135-ا013):لأوراقاعدد

الحكيم.أسلوببيانفيمرتبةرسالة:المخطوطعنوان18-

أما...الكريمرسولهعلىوالصلاةالحكيمالعليلهالحمد:المخطوطبداية

الأساليبعنوتمييزه،الحكيمأسلوببيانفيرتبناهارسالةفهذه:بعد

الخ....البراعةوأصحاب،البلاغةأربابعند،المعتبرة

.(أ141-ب361):لأوراقاعدد

دفعفيالارواحراحة).والوباءالطاعونفيرسالة:المخطوطعنوان91-

.(الأشباحعاهة

كانفلما:بعد.أما..الدعاءبالتجاءالبلاءدافعيااللهم:المخطوطبداية

نأفأردت،بالكأسسمهشربمنروعذويأمنولا،الناسبينالطاعوندوران

الخ....للداءشافيةتكونرسالةأكتب

.(أ841-أ141):لأوراقاعدد

.الرضاعكتاب:المخطوطعنوان0-2

الشافعي:وقال،التحريمبهتعلقوكثيرهالرضاعقليل:المخطوطبداية

الخ....رضعاتبخمسىالاالتحريميثبتلا
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.(ب451-أ841):لأوراقاعدد

الجسماني.المعادبيانفيمرتبةرسالة:المخطوطعنوان1-2

الجسماني،المعادبيانفيمرتبةرسالةفهذه:وبعد...:المخطوطبداية

إلخ....السلفبينالخلافمنفيهوقعماوتفصيل

.(ب071-ب451):الأوراقعدد

الزنديق.لفظتصحيحفيمعمولةرسالة:المخطوطعنوان22-

لسانفيالزنديقوبالجملة...التوفيقوليالحمدلله:المخطوطبداية

منوعلى،لهالشريكيثبتمنوعلى،تعالىالباريينفيمنعلىيطلق:العرب

إلخ....حكمتهينكر

.(ب181-ب017):الاوراقعدد

9291:فلوجل.372.+.*:الحفظرمز659:الرقم

ألفاللهعلىأحااقبللو:الجنيدقولشرحفيرسالة:المخطوطعنوان1-

سنة.

.مجهول:المولف

ثم،سنةألفاللهعلىأحاأقبللو:سرهقدسالجنيدقال:المخطوطبداية

الخ....نالهممااكثرفاتهمالكان،لحظةعنهأعرض

.(ب2-ب1):الأوراقعدد

.(1(الجمعينحضرةإلىالوصول!فيالنعلينخلعكتاب:المخطوطعنوان2-

.هـ(-545)الصوفيالأندلسيقسيبنأحمدالقاسمأبو:المولف

ذاتالوجوددائرةبالحرفينأوجدالذيللهالحمد:المخطوطبداية

تعالىقولهلهنفسرأن،الإلهيينالإخوانمنواحدسألنافقد:بعدأما...الوجهين

)1(

:"لإيضاحاو"،(1/227):"لكشفاو"،(1/232):"لةكحا":درلمصاا

.(1/48):"يةلهداو"،(1/438)
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إلخ....طوى(المقدسبأتوادإنكنغلتكفأضلع!:وسلمعليهاللهصلىلموسى

.(ب12-ب8):لأوراقاعدد

الثابتة.الأعيانبيانفيالعلميةالحقائقسركتاب:المخطوط3-عنوان

.مجهول:المؤلف

الاسماءنسبةعن،المطلقةذاتهتقدلستالذيلهالحمد:المخطوطبداية

في،الذاتيبالتجلي،الغيبيةوالحقائقالثابتةالاعيانصؤرالذي،وإضافتها

إلخ....وهيئاتهابهاخصيصةصورعلى،العلميةالحضرة

.(ب36-ب03):الأوراقعدد

الجلالة.مدسزكشففيالنوالةروحرسالة:المخطوطعنوان4-

؟.محمد،الشاميالباقاني:المؤلف

بنفسه،العماءفيالمعدومةالاشياءعننفسالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الاولالتعئنباطنمنالمنبعثالاسمىالرحماني

.(ب93-أ36):لأوراقاعدد

بزولير

.(الميزانفيالشعرانيكلاممن):المخطوطعنوان5-

عليبنأحمدبنالوهابعبدالمواهبأبو،هـ(-739)الشعراني:المؤلف

.المصريالشاذليالشافعي

الىالاقصىالمسجدإلىليلابعبدهاسرىالذيلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الاعلىالمستوىالى،المستورالغيبمنتجلىالذي،المنتهىسدرة

.(ا43-أ93):الأوراقعدد

القدسية.انوارمهبطالحقيقةاسرار:المخطوطعنوان6-

؟.الحميدعبدبنمحمدالفضلأبوالدينقوام،البسطامي:المؤلف
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إلخ....تسبيحهشيءكلأنطقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(ا65-أ44):لأوراقاعدد

وجوهتوجهومبتغىالكلماتمقاصدمنتهىكتاب:المخطوطعنوان7-

.النشاتأكملبيانفيالتعينات

.مجهول:المولف

أكملأناعلم...الاحمىغيبهعزفياحتجبالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الدنيافيهيإنماالإنساننشأة

.(أ66-أ57):الأوراقعدد

.مجهول:المخطوطعنوان8-

.مجهول:لفلمؤا

خاتممحمدسيدناعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الصديقبكرابيعنمكحولعنمالكعنطلحةروىفقد:بعدأما،النبيين

عليهاللهصلىالمصطفىمحمدحدثنيلقد،العظيمبالله:قالعنهماللهرضي

وسلم.عليهاللهصلىجبرائيلحدثني:وقالوسلم

.(ا68_ب67):الأوراقعدد

السمؤتظقألذىوهو):تعالىقولهتفسيرفيرسالة:المخطوطعنوان9-

.إلامح(ستةفىلأزضوا

.(أ96):لأوراقاعدد

تفسيرفي،الجسمانيةومغربالروحانيةمشرقكتاب:المخطوطعنوان01-

.(حمثةعبفىتغربوجدهاالشضسمغربفيإذاحغهيو:تعالىقوله
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.مجهول:لفلمؤا

اللطيفةلشمسمغرباالجسمانيةعينأوجدالذيللهالحمد:المخطوطبداية

المعرفةلاجل،الروحانيةبحرساحلفي،الكونيةالمراتبأقصىفي،الإنسانية

إلخ....الربانية

.(أ5-ا2):لأوراقاعدد

أمةألاسليهونأنولؤلا):تعالىقولهتفسيرفيرسالة:المخطوطعنوان1-1

وحدير!و.

.مجهول:المؤلف

العوالمأسفلأنفاعلم:بعد...المحمدينحمدللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الظلمانيالطبيعيالعنصريالعالمهذاكلها

.(ب21-ب6):لأوراقاعدد

نغبدإياك)مراةفي،المبينالنوربتجليمسماةرسالة:المخطوطعنوان12-

.(لنمئتعبكوإيا

.مجهول:لمؤلفا

وينبوعالجمعبمقامالمختصبالحمدالمحمودللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....الإلهيةللعبادةإلاخلقماالعبدأناعلم...والجودالفيض

.(ب28-ب22):الاوراقعدد

.المعلومالسربيانفيالمنظومالدركتاب:المخطوطعنوان13-

.مجهول:المؤلف

.(أ03-أ82):لأوراقاعدد

؟*، *!،+".ء---*
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رسالة.:المخطوطعنوان4-1

.مجهول:المؤلف

الفيوضأرباحالىالبلوغعنتمنعهالتي...:المخطوطبداية

إلخ....الأسمائية

.(ب74-ب07):الأوراقعدد

0391:فلوجلN.376.F.:الحفظرمز669:الرقم

والمتكلمينالصوفيةمذهبتحقيقفيكتاب:المخطوطعنوان1-

.والحكماء(1(

محمد.بناحمدبنالرحمنعبدالديننور،هـ(،98)الجامي:المولف

رسالةفهذه:بعدأما...لذاتهبذاتهتجلىالذيللهالحمد:المخطوطبداية

وجودفيقولهموتقريرالمتقدمينوالحكماءوالمتكلمينالصوفيةمذهبتحقيقفي

الخ....وصفاتهاسمهوحقائقلذاتهالواجب

.(ب14-أ03).،:الأوراقعدد

هـ.369/القعدةذو:النسختاريخ

الحاتمين.وفاتحةالهائمينناصحةكتاب:المخطوطعنوان2-

؟.محمدبنأحمد،الكريمي:المولف

نأأرفىت...العقلاءعقولأحديتهبيداءفيتاهالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الإلهيةللأسرار،البضاعةوقلة،الحالوضعف،البالقصورمنأرتب

.(أ471-ا54):لأوراقاعدد

()1

4"،"لا+-!،ث

:"لهديةاو"،(1/247):"لكشفاو"،(2/77):"لةكحا":درلمصاا

.(7752/):"نوكلمابرو"،(1/435)
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6991:فلوجلA.103.F.288().:لحفظارمز679:لرقما

.المناجاةفيعليللإمامقصيدة:المخطوط1-عنوان

مجهول:المولف

إلخ....والعلاوالمجدالجودذاياالحمدلك:المخطوطبداية

.(أ7-أ6):لأوراقاعدد

لابناخرىوأشعار،الفارضلابنالخمريةالقصيدة:المخطوطعنوان2-

وغيرهم.والحلاجإسرائيلوابنعربي

1-أ01):لأوراقاعدد rأ).

.الماهيات:المخطوطعنوان3-

الرومي.سليمانبنأحمدالدينشمس،هـ(49-0)باشاكمالابن:المولف

.(ب41):الأوراقعدد

الساعاتي،وابن،الشافعيللإماممتفرقةاشعار:المخطوطعنوان4-

وغيرهم.المعريالعلاءوابي

h3)،(ب511-ا801)،(54)،(ب44-أ93):لأوراقاعدد i_

(ا481

.(أ272-ا426)،(أ491-أ881)،(ب175-أ621)

.(لاميةقصيدة).الورديابنوصية:المخطوط5-عنوان

7!)الورديابن:المولف i)محمدبنعمربنمظفربنعمرالدينزين،هـ

الشافعي.الحلبيالمعري

.(أ028-أ273):الاوراقعدد

الجنة.صفةفيقصيدة:المخطوط6-عنوان

.مجهول:المولف

إلخ....وشمرواجدواالعشاقأيهاألا:المخطوطبداية

2-أ182):لأوراقاعدد 8 iأ).
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3002:فلوجلA.705.F..)192(:الحفظرمز689:الرقم

الشمعية.الرسالة:المخطوطعنوان1-

؟.المجديشلبيمحمد:المؤلف

الظلماتوجعلوالأرضالسماواتخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والنور

.(135-013):الأوراقعدد

.)1(القلميةالرسالة:المخطوطعنوان2-

.حسامبنالعزيزعبدبنعلي،هـ(-089)الروميزادهولدأمابن:المؤلف

مدائحهتحريرفيالأقدامأقدامزلمنيااللهمنحمدك:المخطوطبداية

إلخ....الجميلة

.(152-144):الأوراقعدد

فئ!!

)1(

)2(

القلم.رسالة:المخطوطعنوان3-

؟.محمد،البردعي:المؤلف

الخ..0.بالقلمعلمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(661-461):الأوراقعدد

)2(القلميةالرسالة:المخطوطعنوان4-

أسعد.بنمحمدالدينجلال،هـ(29ط)الصديقيالدواني:المؤلف

:"نوكلمابرو"،(1/835):"يةلهداو"،(2/854):"لةكحا":لمصادرا

(9/123).

:"يةلهداو"،(Alf/1):"لكشفاو"،(3Y1'1/):"لةكحا":درلمصاا

(2/422).
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إلخ....يممئطرون(وآلق!ومات):المخطوطبداية

.(171-671):الاوراقعدد

فارضية.خمرية:المخطوطعنوان5-

6)-الفارضابن:المؤلف r Y)بنعليبنعمرحفصأبوالدينشرف،هـ

.المصريالحمويالمرشد

.(761-751):الاوراقعدد

رز"يرد-كيم

الشمعية.الرسالة:المخطوطعنوان6-

.حسامبنالعزيزعبدبنعلي،هـ(-089)الروميزادهولدأمابن:المؤلف

إلخ....الأبصارأولييابخيربشرى:المخطوطبداية

.(212-800):الاوراقعدد

السيفية)1(الرسالة:المخطوطعنوان7-

.حسامبنالعزيزعبدبنعلي،هـ(-089)الروميزادهولدأمابن:المؤلف

إلخ....وجحدكفرمنعلىحجةالسيفجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

.(22-1113):الاوراقعدد

8216:فلوجلA.c413.F..)548(:الحفظرمز969:لرقما

I-لفظمعرفةفيالمجيدوعدةالمفيدعمدة:المخطوطعنوان

.(منظومة).التجويد)2(

)1(

)2(

:"نوكلمابرو"،(1/835):"لهديةاو"،(2/854):!لةكحا":لمصادرا

(9/123).

-:"لهديةاو"،(2/1711):!لكشفاو"،(2/115):"لةكحا":لمصادرا
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الصمد.عبدبنمحمدبنعليالدينعلم،هـ(-643)السخاوي:المؤلف

:المخطوطبداية

الإتقانائمةشأوويرودالقرانتلاوةيروممنيا

.ورقات5:الأوراقعدد

.()1(السابقة).النونيهالقصيدةشرح:المخطوطعنوان2-

المقرىءالحكيمالأديبمحمودبنأحمدالدينشمس:المؤلف

.هـ(-643)

وإني...الحكيموالذكرالعظيمالقرانأنزل!الذيللهالحمد:المخطوطبداية

الحروفتفسيرمنوالمنتهيالمبتدىءاليهيحتاجلماجامعةالقصيدةهذهرايتلما

تجويدعلىمعينةلبعضبعضومناسبةوضعيفهاقويهاوبيانوألقابهاومخارجها

إلخ....الألفاظ

.ورقاتA:الأوراقعدد

ءأ*ء"*ش
-!،سء-!أءت!قي

2163:فلوجلA.a413.F.548().:لحفظارمز079:قملرا

.(2(المرضيةالثلاثةالأئمةقراءاتفيالمضيةالدرة:المخطوطعنوان1-

محمدبنمحمدبنمحمدالدينشمس،(--AArr-)الجزريابن:المؤلف

الدمشقي.العمري

:المخطوطبداية

متفضلاقادراعليماإلهاأولاالقول!فياللهحمدتقدألا

)?(

)2(

.(4/19f):"نبروكلماو"،(1/807)

.(2/1711):"لكشفاو"،(1/403):"لةكحا":درلمصاا

:"نوكلمابرو"،(1/347):"لكشفاو"،(876/)°:"لةكحا":لمصادرا

(."1/1):"سركيسو"،(7122/)
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.(أ37-ا2):لأوراقاعدد

نظم).المقاصد)1(أسنىفيالقصائدأترابعقيلة:المخطوطعنوان2-

.(المقنع

بنخلفبنفيرهبنالقاسممحمدأبو،هـ()-.95الشاطبي:المؤلف

أحمد.

:المخطوطبداية

الذررايتنزلطيبامباركاأمراكماموصولاللهالحمد

.(أ56-ا38):الأوراقعدد

3602:هيلين.txiM.4015:الحفظرمز9V1:الرقم

.)2(السبعالقراءاتفيالتيسيركتاب:المخطوطعنوان1-

.عثمانبنسعيدبنعثمانعمروأبو،هـ(-444)المقرىءالداني:المؤلف

المنفردللهالحمد:المقرىءسعيدبنعثمانعمروأبوقال:المخطوطبداية

كتابألكماصنفأن،إرشادكماللهأحسنسألتمونيفانكم:بعدأما...بالدوام

إلخ....السبعةالقراءمذاهبفيمختصرا

.(ب84-أ1):لأوراقاعدد

.(لاميهمنظومة).)3(القراءاتعلمفيالفاخرةالدرة:المخطوطعنوان2-

محمدبنمحمدبنمحمدالدينشمس،هـ(-833)الجزريابن:المؤلف

الدمشقي.العمري

(1)

)2(

(r)

:"لهديةاو"،(2/9511):"لكشفاو"،(2/746):"لةكحا":لمصادرا

.(4/091):"نوكلمابرو"،(2/871)

6)3:"لةكحا":درلمصاا . / Y)،!لكشفاو":(1/02o)،"يةلهداو":

.(4/071):"نوكلمابرو"،(1/356)

2/71):"يةلهداو"،(876/)":"لةكحا":درلمصاا A)،"نوكلمابرو":

(7/232).
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.:المخطوطبداية

وتوسلاعونهواسيلومجدهعلاوحدهالذيللهالحمدقل

.(أ49-أ85):الاوراقعدد

/محرم4/2:النسختاريخ

3702:هيلينtxiM.1,3014:الحفظرمز729:الرقم

.البصريالعلاءبنعمروأبيرواية:المخطوطعنوان1-

بناحمدبنجعفربنأحمدالقاسمأبو،cهـ-956)الابزاريابن:المولف

الغافقي.إدريس

الكتابهذاجمعتفاني:بعدأما...الكبيرالعليللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....النحويالبصريالمازنيعماربنالعلاءبنعمروأبوبهقراالذيالحرف

69):الأوراقعدد _ hأ).

الياءاتمنوسكنهعمروأبوفتحهماذكرفصل:المخطوطعنوان2-

.المضعفات

؟.الحافظيونس:المولف

.(أ99-أ69):الاوراقعدد

هـ.684/الاخرةجمادى:النسختاريخ

2277:هيلين.txiM.9701:الحفظرمزWry:الرقم

:الأسكداريرسائل

0-)الاسكداري:المؤلف rAمحمد.بنمحمودهـ(ا

الرذائل.وقامعالفضائلجامع:المخطوطعنوان1-

.(أ43-أ1):الاوراقعدد

المؤمنين.عامةوصتة:المخطوطعنوان2-
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43):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان3-

44):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان4-

48):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان5-

55):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان6-

46):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان7-

74):لأوراقاعدد

المخطوطعنوان8-

10):لأوراقاعدد

.ب(أ-44

.السماعوجهعنالقناعكشف:

.(ب-48أ

.الحجابورفعالبابفتح:

.l(54-ا

.النجاحومرقاةالصلاحمفتاح:

.(163-أ

المحمه.حبه:

ب(.7)ب-

.الاشباحونجاحالارواححياة:

.(ب99-أ

السرمدية.السعادةإلىوسيلةالمحمديةالطريقةرسالة:

.(ابا-70ا

2278:هيلين.txim.1,6201-3:الحفظرمؤ479:قم

.(العرشية)1الدوريةرسالة:المخطوطعنوان1-

الملاطي.عليبنمحمد،هـ(ا01-5)المصرينيازي:المولف

.(ب21-أ1):الأوراقعدد

.الإحسانوعوائدالعرفانموائدرسالة:المخطوطعنوان2-

الملاطي.عليبنمحمد،هـ(ا01-5)المصرينيازي:المولف

.(ب611-أ52):الأوراقعدد

(1)

:"لإيضاحاو"،(3733/):"لةكحا":لمصادرا

.(9/604):"نوكلمابرو"،(2/503)

f V c

:"لهديةاو"،(2306/)



4822:هيلين.txiM.1118:الحفظرمز579:الرقم

.(1(الحاللسانرسالة:المخطوطعنوان1-

المرعشي.محمد،(هـ011-.)زادهساجقلي:المؤلف

عظيمةقنطرةسقطت...المرعشيمحمدالفقيرالبائسيقول:المخطوطبداية

إلخ....جيحانجسرمن

.(ا41-أ2):الأوراقعدد

.مجهول:المخطوطعنوان2-

المرعشي.محمد،هـ(011-.)زادهساجقلي:المولف

.ان..زادهبساجقليالمدعومحمدالفقيرالبائسيقول:المخطوطبداية

إلخ....إيمانهلتجديدمسلمفيتقولما:قلت

.(ا-17أ51):الأوراقعدد

.مجهول:المخطوطعنوان3-

المرعشي.محمد،هـ(511-.)زادهساجقلي:المولف

.محمد..يقولالهوعلىرسولهعلىوصلاةوبحمده:المخطوطبداية

الناسمنكثيرعلىالتغنيحكماشتبه.لما..زادهبساجقليالمدعوالمرعشي

الخ....منهحلمافحرموا

.(ب03-أ18):الأوراقعدد

عادلية.رسالة:المخطوطعنوان4-

المرعشي.محمد،هـ(511-.)زادهساجقلي:المؤلف

...يقول...رسولهوعلىالإيمانعلىوبحمدهاللهباسم:المخطوطبداية

لسلطانيقولمسلمفيتقولماقلتان...زادهبساجقليالملقبالمرعشيمحمد

إلخ....عادلزمانه

.(37937-8/6):"نبروكلماو"،(2/223):"يةلهدا":لمصادرا(1)
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.(ب43-أ03):لأوراقاعدد

.التنزيهاترسالة:المخطوطعنوان5-

المرعشي.محمد،هـ(011-0)زادهساجقلي:المولف

بساجقليالمكنىالمرعشي.محمد...يقول..اللهباسم:المخطوطبداية

الخ....مكاناتعالىللهيعتقدمسلمفيتقولما:قلتان...زاده

.(ب46-أ35):الأوراقعدد

الغيب.علمدعوىفيرسالة:المخطوط6-عنوان

المرعشي.محمد،هـ(511-0)زادهساجقلي:المولف

المرعشي:محمد...يقول...رسولهعلىوالصلاةونحمده:المخطوطبداية

إلخ....التنزيهاترسالةخاتمةمنفرغتلما

.(بAS_ب46):الأوراقعدد

هـ.1351/القعدةذيفي،حسنبنيوسف:النسخوتاريخالناسخ

3922:هيلين.txiM.6801:الحفظرمز769:الرقم

()1(نظم).الصغيرالجفر:المخطوطعنوان1-

.مجهول:المولف

سيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....طالبأبيبنلعلينظمأ،الصغيرالجفركتابفهذا:وبعد...محمد

.(ب3-أ1):الأوراقعدد

الجامع.الجفرأو،الكبيرالجفر:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

.(1/142):"نبروكلما":لمصادرا(1)
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الكتابهذامثالهما،منهالمنقولالاصلعلىمكتوباوجد:المخطوطبداية

الخ....النوراني

.(9A-3):لاوراقاعدد

الشافعي.العزيزيمحمد:الناسخ
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متفرقات

1:فلوجلA.r344.F.547().:لحفظارمز779:لرقما 4 1 a

مصر،ديوانفيالتيالكتبةاقلامعلىيشتملكتابهذا:المخطوطعنوان

التمامعلىوقبطيوديوانيعربيقلمكلمنوالجوامكوالإردبالفدانوحساب

.والكمال

؟.محمدبنأحمد،الدنيسري:المؤلف

بكتب،ارشادهوحسنوتوفيقه،تعالىاللهبعوننبتدىء:المخطوطبداية

إلخ....والهنديوالديوانيةالقبطيةالاقلامحسابعلمعلىيشتملمجموع

.ورقات8:لأوراقاعدد

1451:فلوجل.txM.664:لحفظارمز789:لرقما

.التوراةكتاب:المخطوطعنوان

السماواتاللهخلقالبدءفي،الخليقةسفرهوالاولالسفر:المخطوطبداية

الخ....ومستبحرةغامرةالأرضوكانتوالأرض

وطراز،الأمجديةالحضرةخزانةبرسماللهبعونالتوراةتمت:المخطوطنهاية

إلخ....يوحناابنبرسم،الناقدةوالبصيرة،الواقدةالقريحةذو،النصرانيةالملة

ورقة.232:لأوراقاعدد

،ء*"ء"،صئملا-*ءة-ث؟*"

2451:فلوجلA.893.F.)287(.:لحفظارمز9V9:الرقم

.مزمورات:المخطوطعنوان

اللهبعوننبتدىءواحدالهالقدسوروحوالابنالابباسم:المخطوطبداية
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مشورةفييسلكلمالذيللرجلطوبى،داودالنبيمزامير...نكتبتوفيقهوحسن

.الكفرة

ورقة.161:لأوراقاعدد

كبز--"سةش!

الرقم:

عنوا

عدد

الرقم:

عنوا

عدد

الرقم:

عنوا

عدد

الرقم:

عنوا

عدد

الرقم:

عنوا

عدد

1543:فلوجلtxM.ab.288.:الحفظرمز089

.(جزان).مزمورات:المخطوطن

.(ورقة2:23جو)،(ورقة1:57ج)،ورقة98:لأرراقا

AM545().:الحفظرمز.A.79.F

المقدسة.الاناجيلالأربعة:المخطوطن

قة.ور712:قارلارا

ممئي--في"-ث-ءسء

AMالحفظرمز:txM.094.

.(ومرقس،متى).الإنجيلمنقطعة:المخطوطن

قة.ور74:قراولأا

-!!*ءص.--ثءش؟

AArالحفظرمز:txM.514.

.(مرقس).الإنجيلمنقطعة:المخطوطن

.تقاور01:راقلأرا

!،ء3!،،"سء*

AAIالحفظرمز:txM.513.

.(مرقس).الإنجيلمنقطعة:المخطوطن

.تقاروA:قرالأرا

-*لمئ-"!ئ

043

5441:فلوجل

1545:فلوجل

1546:فلوجل

1547:فلوجل



8451فلوجلA.947.F.011().:لحفظارمز589:لرقما

وكتابالصنمبيلوخبرفتيةالثلاثةوتسبحةسوسنةعجائب:المخطوطعنوان

المقابيين.التاني

.مجهول:المؤلف

إلخ....النبيدانيالنبوةترجمة:المخطوطبداية

ورقة.991:لأوراقاعدد

9451:فلوجل.txM.518:لحفظارمز689:لرقما

.(برتلماوس).الإنجيلمنقطعة:المخطوطعنوان

،وتلميذاهاندراساستيقظ.فلما..اللهبمشيئةبهموسار:المخطوطبداية

إلخ....اغربوسمدينةبحرشاطىءعلىوهم

.ورقات01:الأوراقعدد

txM.-a.227.:الحفظرمز879:لرقما f

الدرزية.الرسائل:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.69:لأوراقاعدد

.txM.947:لحفظارمز889:قمالر

الدرزية.الرسائل:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.621:لأوراقاعدد

5731:)1(فلوجل

1574:فلوجل

منوقطع،القسيسينعظاتمنمجموعات:(1572(رقمإلى(1551(رقممن(1(

وغيرهم.،ويوحنا،دانيالبرؤىتتعلقالتيالكتبوبعض،الإنجيل
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).:الحفظرمز989:الرقم

الدرزيةالرسائل:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

1:لأوراقاعدد ry.ورقة

الحفظرمز099:الرقم

الدرزيةالرسائل:المخطوطعنوان

.مجهول:لمؤلفا

ورقة.83:لأوراقاعدد

الحفظرمز199:الرقم

درزية.رسائل:المخطوطعنوان

.مجهول:لمؤلفا

ورقة.08:لأوراقاعدد

)275.A.155.F

:"!*،.54.

:txM.55.

1575:فلوجل

1576:فلوجل

1577:فلوجل

---!ءا*+لمول

ولx.53.:لحفظارمز299:لرقما

الحقائق.كشف:المخطوطعنوان

.مجهول:لمؤلفا

ورقة.)99:لأوراقاعدد

-ء"-."*ءث!،؟

A..)185(:الحفظرمزr19:الرقم e935.F

(1(اللئيمفعلفيالذميمالوصف:المخطوطعموان

1:فلوجل OVA

9184:فلوجل

(1)

:"نبروكلماو"،(2/017):"يضاحلإاو"،(2/3102):"لكشفا":لمصادرا

(6/72)3.
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للإماممعاصراكان)الحنفيعليبنمحمد،الأنصاري:المولف

.(السيوطي

ورقة.38:الأوراقعدد

الحجة/ذو/16:النسختاريخ

1802:هيلين.txiM.6012:لحفظارمز499:الرقم

.((1النفوسوالجامالسوسقهر:المخطوطعنوان

محمد.بنمحرمبنالمبعبد،هـ(401ط)السيواسيالزيلي:المولف

لجنودوسلطاناأصلأللجوانحالقلبجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الحواس

ورقة.86:الأوراقعدد

هـ.1601/شعبانفي،المؤلفبخط:النسخوتاريخالناسخ

3712:هيلين.1381.1*1!لا:لحفظارمز599:الرقم

.(مياميرالتسعة).الإنسانخليقة:المخطوطعنوان

؟.باسيليوس:المولف

ورقة.731:لأوراقاعدد

3812:هيلين.txiM.983:الحفظرمز699:الرقم

رأيها.القويمالامانةفيمقالةمـة:المخطوطعنوان

؟.الدمشقييوحنا:المولف

في،الذمشقييوحناالقديسلابينامقالةالمئةكتابهذا...:المخطوطبداية

.(1/026):"لهديةا":لمصادرا(1)
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إلخ....إدراكهمحتجزاللهأنفي:الاولىالمقالة،رأيهاالقويمالأمانة

ورقة.413:لأوراقاعدد

في،دمشقفي،زكارأنطونيوحناأبو:النسخوتاريخالناسخ

.م0917/نيسان5/

9312:هيلين.txiM.6013:الحفظرمز799:الرقم

.السنكساركتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

كتابنسختوفيقهوحسنتعالىاللهبعون:...نبتدىءالمخطوطبداية

."(1(إلخ...القديسينالآباءعملوهالذيالجامعيفسره"الذيالسنكسار

ورقة.132:لأوراقاعدد

9932:هيلين.txiM.9011:الحفظرمز899:الرقم

.(2(الجانأحكامفيالمرجاناكام:المخطوطعنوان

الله.عبدبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،هـ(76ط)الشبلي:المولف

جامعكتالبفهذا:وبعد...والجنالإنسخالقللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....بأحكامهميتعلقوماوأخبارهمالجانلذكر

.(ب141-أ9):لأوراقاعدد

هـ.4901/الاولىجمادى/01:النسختاريخ

(1)

)2)

هيلين.عندالأصلفيكذا

.(1/141(:"الكشف":المصادر
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0042:هيلين.txiM.679:الحفظرمز999:الرقم

.)1(العباراتعلمفيالإشارات:المخطوطعنوان

.هـ(-873)الظاهريشاهينبنخليل:المؤلف

فلما):تعالىقولهفي...طينمنادمخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....(المهينأتعذابفىلبثوامالغيبأيعلمونكالؤالؤأنألجنتبيفخر

ورقة.)44:لأوراقاعدد

1042:هيلين.txiM.1164:لحفظارمز0001:الرقم

.(أخرىنسخة).العباراتعلمفيالإشارات:المخطوطعنوان

ورقة.)YA:لأوراقاعدد

2042:هيلين.txiM.9145:الحفظرمز1001:الرقم

.(اخرىنسخة).العباراتعلمفيالإشارات:المخطوطعنوان

.ورقات803:لأوراقIعدد

هـ.ا141/الآخرةجمادى1/2في،الدلجمونيإبراهيم:النسخوتاريخالناسخ

2:هيلين.txiM.1611:الحفظرمز2001:الرقم try

الموصل.مدينةابنيةفيالمحررةالكتاباتمجموعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.546:لأوراقاعدد

1:النسختاريخ AAY 8/ / Iم.

:"لهديةاو"،(1/9V):"لكشفاو"،(1/486):"لةكحا":درلمصاا)?(

.(6/755):"نبروكلماو"،(1/353)
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5742:هيلين.txiM.3,1535:"ارمز.3001:لمحمالر

.الفرسقواعد:المخطوطعنوان

سليماناحمدبنالدينشمس،هـ()-049باشاكمالابن:المولف

الرومي.

فهذه:.وبعد..نعمائهنوائرمنمنحنيالذيللهالحمد:المخطوطبداية

لسانبمعرفةحفظهالمنومكتفيةالفارسيةالقواعدعلىمشتملةرسالة

إلخ....الفارسية

.(أ52-أ32):الأوراقعدد

هـ.1121/الأولربيع:النسختاريخ

7252:هيلين.txiM.3,1445:الحفظرمز4001:تممالر

.)1(للمعانيالمراموغايةالراميغنية:المخطوطعنوان

.هـ(077حواليحياكان)اليونانيالبطلميشيالاشرفيطيبوغا:المولف

:المخطوطبداية

الطغيانذويعلىمشدودأللهقيامهيزلفلم

.(2688-):الأوراقعدد

.(2/91):"لةكحا":لمصادرا(1)

436



المولفمجهولةمولفات

6261:فلوجلA.e377.F.271(.):الحفظرمز5001:لرقما

.الإماممصحفرسمفيالكلامجامع:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

محمد،رسلهأفضلعلىكتبهخيرأنزلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....المصطفى

ورقة.35:الأوراقعدد

0163:فلوجلA.b903.F.285(.):لحفظارمز6001:لرقما

.(شعر).الجزريةالمقدمةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

خيرعلىوالسلاموالصلاة،العالميقربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....البرية

ورقة.27:لأوراقاعدد

1163:فلوجلA.b377.F.271(.):لحفظارمز7001:لرقما

الجزرية.المقدمةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....غينعلىالمعنىبحسبعطفخاؤها:قوله:المخطوطبداية

ورقة.05:لأوراقاعدد

ءلاسا"ء،*
!"-".،*إس

irv



5302:هيلين.txiM.5,3014:الحفظرمز8001:الرقم

.(منظومة).التجويدفيالتالينودرةالقارئينجوهرة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

:المخطوطبداية

عاقبخيرإلىتسليميوأهديتبالغوائبعالملربحمدت

.(ا923-أ236):الأوراقعدد

4861:فلوجلN.455.F.:الحفظرمز9001:الرقم

الكبير.الجامعمنمقتضبأوالصغيرالجامع:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....سنةمئةكلرأسعلىلنابعثالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.642:لأوراقاعدد

5561:فلوجلN.026.F.:الحفظرمز0101:لرقما

أربعين.:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

الخ....الائهتواترعلىللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.68:لأوراقاعدد

7702:هيلين.txiM.489:الحفظرمز1101:قمالر

حديث.ممةعلىيشتملكتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

...وأجرىالعالمينعلىإنعامهأفاضالذيللهالحمد:المخطوطبداية

اللهعنيرويهاالذيأيالقدسيةالأحاديثمنجملةجمعتقدكنتفاني:وبعد

irA



عليهاأجمعحديثاأربعينمنهاوافردتاللهاستخرتثمالبريةأفضل

إلخ....الشيخان

ورقة340:الأوراقعدد

يذفي،المحليالازهريمحمدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

هـ.019/القعدة

1664:فلوجلA.346.F.543(.):الحفظرمز01'1:الرقم

.(1(حنيفةأبيالإماممذهبعلىالديناصولفيكتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

قومإن":قالانهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوعن...:المخطوطبداية

إلخ...."فرقةوسبعيناحدىعلىبعدهمنافترقتوسلمعليهاللهصلىموسى

ورقة.43:الأوراقعدد

9616:فلوجلA.793.F.544(.):الحفظرمز3101:الرقم

.النصارىعلىالردفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

توكلت.عليهباللهالاتوفيقيوما،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

لماووفقهاللهأسعدهملتهفيالعابدالراهبإلياسالكبيرمطرانرسالةوصلت

وتعجبك،النصرانيةدينعلىالإسلامديناختياريمنذكرتهما:بعدأما،يرضاه

إلخ....محبتكحقيقةمنووصفت،ذلكعلىحملنيالذيمن

وسلم،والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد:المخطوطنهاية

اللبنانييوسفالفقيريدعلى،مئةوستوعشرينثلاثسنةالمباركالخميسيوم

.(2/882):"نوكلمابر":لمصادرا(1)
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المسيح.مطرنةمن،المستقيمالصراطإلى،القويمبالدينالمهتدي

ورقة.27:الأرراقعدد

0191:فلوجلN.703.F.:الحفظرمز4101:الرقم

الزماناخرفيالسننوموتالمحنوأشدالفتنأعظممطلب:المخطوطعنوان

.الكرامالصحابةجنابعلىواللعنالطعنوإظهارالرفضبظهور

.مجهول:المولف

.(ا7أ-1):لأرراقاعدد

4716:فلوجلA.484.F..)272(:لحفظارمز5101:الرقم

.الصلاةفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

إلاعدوانولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الظالمينعلى

ورقة.86:الأرراقعدد

هـ.099/الأولىجمادى:الئسختاريخ

6917:فلوجلA.388.F..)257(:الحفظرمز6101:الرقم

الحنفية.فقهفيكتابمنقطعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

.كتاب..المكاتبكتاب...الإجارةكتاب...:المخطوطبداية

إلخ....المأذونكتاب...الإكراهكتاب...الولاء

ورقة.84:الأرراقعدد

044



8252:هيلين.txiM.1,1445:الحفظرمز7101:الرقم

.الرهانأحكامفيالإخوانإرشاد:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

فيلطيفةرسالةفهذه:بعداما...حكمهالعادلللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....والمغالباتالرهانأحكام

.(أ51-أ1):لأوراقاعدد

1:الرقم 0 1 Aالحفظرمز:txiM.6911.1022:هيلين

القنية.تلخيصفيالبغية:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

واللهالقنيةتلخيصفيالبغيةكتابفهذا:وبعد...:المخطوطبداية

الخ....الموفق

.ورقات602:الاوراقعدد

6022:هيلين.txiM.1.4601:الحفظرمز9101:الرقم

.(البصريللحسنا0فريدةوخمسوناربع:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

الخ....المكلفعلىيفرضماباب:المخطوطبداية

ورقة.61:لأوراقاعدد

9022:هيلين.txiM.139:الحفظرمز0201:لرقما

.لأسراراومنذورالأبرارمرغوب:المخطوطعنوان

.مجهول:لمؤلفا

الباب،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفي:الأولالباب:المخطوطبداية

(if



الباب،الخمسالصلواتفي:الثالثالباب،والاستغفارالتوبةفي:الثاني

الخ....وفضلهالعلمفي:الرابع

ورقة.551:لأوراقاعدد

0122:هيلين.txiM.1,3301:الحفظرمز1201:الرقم

القبلة.وجهةالعباداتاوقاتمعرفة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

وبعد:...الموجوداتدائرةنظاموحدتهعلىدللمنالحمد:المخطوطبداية

بمااليهاتوسلواالشرععندأهمكانتلماالقبلةوجهةالعباداتاوقاتمعرفةفان

الخ....الحكماءوضعها

ورقة.41:الأوراقعدد

2122:هيلين.txiM.832:الحفظرمز2201:الرقم

.المواتإحياء:المخطوطعنوان1-

.(أ4-ا1):لأوراقاعدد.مجهول:المؤلف

مالكلاوأرضفيهروحلاماوغرابكسحابالموات:المخطوطبداية

.إلخ..لها.

.الشربفيفصل:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

.(أVV__1أ4):لأوراقاعدد

+زر"فيشصءير؟-

.txiM.1127:لحفظارمز3201:لرقما

((1(السراجيةعلى).الشروحروح:المخطوطعنوان

.(2/9421):"لكشفا":لمصادرا(1)
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.مجهول:لفلموا

العلومفان:.وبعد..بالقدمذاتهتفردالذيالحمدله:المخطوطبداية

علملاسيماالأخرويةالكرامةووسائل،الدنيويةالسعادةوزائعهيالشرعية

إلخ....الفرائض

ورقة.912:الأوراقعدد

3312:هيلين.(*أ!اا.0117:الحفظرمز4201:لرقما

.الكلامزبدة:المخطوطعنوان

!مجهول:المولف

فاذا...منيراسراجاوالعلماءنوراالعلمجعلالذيلهالحمد:المخطوطبداية

أحوالتفصيلذكرإلىرجعناقدصنعناهماوانصفتنقلناهماتأملتما

إلخ....السنة

ورقة.34:الأوراقعدد

هـ.ا312/القعدةذو:النسختاريخ

5201:الرقم
.txiM.1143:الحفظرمز

.الأخباركنز:المخطوطعنوان

2:هيلين ? rl

.مجهول:لفلموا

أربعةولهاشجرةخلقتعالىاللهانالخبرفيجاءوقد:المخطوطبداية

إلخ....اليقينشجرةفسماها،أغصان

ورقة.63:الأوراقعدد

هـ.ا530سنة:النسختاريخ

Ur



.txiM.1152:الحفظرمز6201:الرقم

.الملوكموعظة:المخطوطعنوان

0244:هيلين

.مجهول:لفلمؤا

إلخ....القرانبانزالالمؤمنينعلىأنعمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.95:لأوراقاعدد

1442:هيلين.txiM.1226:الحفظرمز2701:الرقم

.والملوكالامراءفضلفيالسلوكأصول:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

عبادىيرثهاآلازضقأتالذكربعدمنالربورفى!تتناولقذ):المخطوطبداية

إلخ....الكتبمنكثيرعلىاطلعتقدفإني:وبعد...(المجلحو%

ورقة.24:الأوراقعدد

في،حسنبنمحمدبنالرحمنعبد:النسخوتاريخالناسخ

هـ.ا850/رمضان2/

ء،،"ا*?!

.txiM.349:الحفظرمز8201:لرقما

.الصباحدعاء:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

الخ....الصباحلساندلعمنيااللهم:المخطوطبداية

ورقة.41:الأوراقعدد

هـ.1252/الثانيربيع:النسختاريخ

،ء3ش-
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2518:فلوجلA.444.F..)016(:لحفظارمز9201:لرقما

.الندماننزهة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

نزهةبكتابة،توفيقهوحسن،تعالىاللهبعوننبتدي....:المخطوطبداية

كتبقدوما،العقولوذويوالفلاسفةالحكماءأقوالمنقيلمامجموع،الندمان

إلخ....الحكماءخواتيمعلى

.ورقات901:لأوراقاعدد

5091:فلوجلN.324.F.:الحفظرمز0301:لرقما

.التصوفعلمفيكليات:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.42:لأوراقاعدد

8291:فلوجلN.373.F.:الحفظرمز1301:قمالر

.التصوففيعربيةرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

قبل...أجمعينوآلهمحمدنبيهعلىوالصلاة،لوليهالحمد:المخطوطبداية

هذهعلومأصولفي:الأول،مقاصدوثلاثةمقدمةكتبتفيهالشروع

الخ....الطائفة

ورقة.13:لأوراقاعدد

ةي!!!ء

6112:هيلين.txiM.1422:لحفظارمز2301:قملرا

المواقف.علىحاشية:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

445



المخطوطبداية

فيتاهالذياللهحمد

8:الأورادتىعدد

3301:الرقم

المخطوطعنوان

مجهو:المؤلف

المخطوطبداية

القمر.منازل!تصرف

):الأوراقعدد

4301:الرقم

المخطوطعنوان

مجهو:المؤلف

المخطوطبداية

الملتمسهذاكتابي

):الأوراقعدد

3501:الرقم

المخطوطعنوان

مجهو:المؤلف

المخطوطبداية

الشريفةالحكمةعلم

(:الأورادتىعدد

،المرامبهيستحجماوأحق،الكلامبهيصحماأحسن:

إلخ....والأفهامالبصائرجبروتهبيداء

ورقة.6

1922:هيلين.txiM.3,1352:الحفظرمز

القمرية.المنازل!تصاريفعلىالرسالة:

ل!.

علىالبرهتيةعهدذكر...فصلالعالمينربالحمدله:

..إلخ.

.(أأ-89112

.txiM.1,1352:الحفظرمز

البرهتية.شرح:

2922:هيلين

علىالواقفايهااعلم:بعداما...تعالىاللهبعوننبتدىء:

إلخ....نفعهيفيدكمامنه

.(أ65-أ1

.txiM.2,1455:الحفظرمز

النونية.القصيدةبيتحلفيالزينيةالرسالة:

793Y:هيلين

فيلطيفةرسالةفهذه:وبعد....العالمينربدلهالحمد:

...الخ.

0i-ا33 f.)
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8932:هيلين.txiM.1,1563:لحفظارمز3601:الرقم

الشاذلي.الحسنأبيالسيددائرةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

شرحفهذا:وبعد...العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

بركاتهمنعليناوأعادبعلومهونفعنا...الحسنيالشاذليعليالحسنأبي...دائرة

إلخ....علومهوبركة

.(أ6-أ1):لأوراقاعدد

28:فلوجل.txM.716:الحفظرمز3701:الرقم

اللغة.كتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....الالبابومعينالاسبابمسببلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.238:لأوراقاعدد

051:فلوجلA.221.F.)93(:الحفظرمز3801:الرقم

.(ممزوجشرح).العواملشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

النعمصثمنيزوللاولمنثناؤهعليناوجبلمنالحمد:المخطوطبداية

إلخ....غناؤهعلينا

ورقة.03:الأوراقعدد

151:فلوجلA.314.F.)38(:الحفظرمز9301:الرقم

العوامل.معربكتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ity



ورقة.76:لأوراقاعدد

هـ.1201سنةفي،محمدبنعلي:النسخوتاريخالناسخ

167:فلوجلA.b035.F..)45(:الحفظرمز0401:الرقم

.(ممزوج).(1(المصباحديباجةلإعرابأوراق:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

نعمهعدديحصيولا،جادكنههيبلغلاالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

الخ....عاد

ورقة.6r:الأوراقعدد

168:فلوجلA.a337.F.)41(:الحفظرمز1401:الرقم

.اخرىنسخة:المخطوطعموان

ورقة.03:الأوراقعدد

هـ.3501سنة،أدهمبناحمد:النسخوتاريخالناسخ

916:فلوجل.txM.226:الحفظرمز2401:الرقم

.(ممزوجشرح).(2(المصباحشرحفيالإصباح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

الاسميليهافلا،وتنبيهافتتاحكلمة:أما:اللهحمدبعداما:المخطوطبداية

إلخ....للابتداءلاستحقاقه

.ورقات301:الأوراقعدد

هـ2501رجب/4/2:النسختاريخ

(1)

(2)

.(2/9071):"لكشفا":لمصادرا

.(2/9071):"لكشفا":لمصادرا

iiA



18:فلوجلA.366.F..)414(:لحفظارمز3401:لرقما V

الاجروميه.شرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

للابنوشكرا،برحمتهعليناترافالذيالابديللأبحمدا:المخطوطبداية

بمواهبكملناالذي،القدسللروحوثناء،بحكمتههداناالذيالازليالوحيد

إلخ....نعمته

ورقة.016:الأوراقعدد

بمدينةالفرانساويةالطائفةترجمانلغراناصطفان:النسخوقاريخالناسخ

اهـ.165سنة،مصر

502:فلوجل.txM.688:الحفظرمز4401:الرقم

.(ممزوج).العزيتصريفشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

ونعمحسبيوهو،توكلتوعليه،الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

ذلكيتصورأنلشيءطالبكلعلىالواجبمنكانلما:فأقول،الوكيل

الحاملالسببهولأنه،غايتهيتصوروان،طلبهفيبصيرةعلىليكون،الشيء

إلخ....التصريفبتعريفالمصنفبدأ،الطلبفيالشروععلى

ورقة.82:الأرراقعدد

0/القعدةذو:النسخقاريخ 5 Aهـ.ا

51:الرقم 0 t93(:الحفظرمز(g221.F.702:فلوجل.ول

.لإرشاداشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

وبعد:،والهحبيبهعلىوالصلاةلوليهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....فاعلموا
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ونمقهالشارححرره،بالإرشادالمسمىالكتابشرحتم:المخطوطنهاية

الناسكرامعندوالعذر،متضرعامعتذرابضاعتهوقلةرأيهضعفعلىالحقيرالفقير

وألف.وثلاثينستسنة،معمولالاشرافوعند،مقبول

ورقة.81:لأوراقاعدد

4102:فلوجل.txM.736:الحفظرمز6401:قمالر

الفاضل.كتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....العزيزكتابهبهافأنزلالعربلغةشرفالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.08:لأوراقاعدد

2477:هيلين.txiM.1,9142:الحفظرمز4701:الرقم

.الجمانبعقودالمسماةوالبيانالمعانيألفيةشرح:المخطوطعنوان

بكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلال،_(19-1)السيوطي:المولف(1(

علقتهتعليق.هذا..والتشبيهالمماثلةعنالمنزهللهالحمد:المخط!طبداية

إلخ....والبيانالمعانيعلمفينظمتهاالتيأرجوزتيحلفيبهلينتفع

ورقة.)1I:لأوراقاعدد

M.467.X.:الحفظرمز4801:الرقم T96:فلوجل

وسلم.عليهاللهصلىالرسولمدحفيقصيدة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ألف::شعر:المخطوطبداية

محمدالوجودقمرالضحىشمسغدفيشفيعيإلىأحن

للسيوطي."الجمانعقود"أنهتفيدبدايتهأنإلا،مجهولالمخطوط،الأصلفي1()
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44:فلوجلN.301.F.:الحفظرمز9401:الرقم V

.سعادبانتقصيدةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

.تورقا7:لأوراقاعدد

:المخطوطبداية

مكبوليجزلمإثرهامتيممتبولاليومفقلبيسعادبانت

1052:هيلين.txiM.1514:الحفظرمز0501:الرقم

النونية.البستيقصيدةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

مرضطتهإلىالمتقينلعبادهسهلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

الىالمنسوبةالبسيطالبحرفيالمعمولةالقصيدةرأيتلمافاني:وبعد..سبيلا.

الخ....شرحاعليهاوضعت...الإمام

ورقة.38:لأوراقاعدد

هـ.2711سنة/محرم:النسختاريخ

1122:هيلين.txiM.1,898:لحفظارمز1501:لرقما

.الأركانتعديلتفسيرفيمقذمة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

اخذتني...وتعديلهاالصلاةباقامةعبادهأمرالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الوجوبأدلةفيهاأبينرسالةاكتبأنالحميةوحركتنيالغيرة

ورقة.71:لأوراقاعدد

هـ.8501/الحجةذو22/:النسختاريخ

451



279:فلوجلN.212.F.:الحفظرمز2501:الرقم

.السعيدةمصرأخبار:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

فف!فيضسحائبمنالكنانةمصرعلىأفاضلمنحمدا:المخطوطبداية

إلخ....النيلبحر

ورقة.46:الأوراقعدد

7911:فلوجل.66."*ول:الحفظرمز5301:الرقم

.الجزارباشاأحمدترجمة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

باشااحمدقصةشرح،تعالىاللهبعوننبتدىء:المخطوطبداية

الخ....الجزار

ورقة.451:الأوراقعدد

هـ.1238/الاخرةجمادى5/!!الئسختاريخ

4621:فلوجل.txM.115:الحفظرمز4501:الرقم

.((1والبقاعالامكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....الائهمنتواترماعلىدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.432:الأوراقعدد

هـ6811صفر//18:النسختاريخ

)1(

:"لإيضاحاو"،(85):"لقنوعااكتفاءو"،(2/2561):"لكشفا":لمصادرا

.(1/161):"سركيسو"،(ran/5):"نبروكلماو"،(2/364)
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6721:فلوجلtxM.285:الحفظرمز5501:قمالر

.الخواصعلمفيالاختصاصكنز:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

الله،الاالغيبوالارضالسماواتفيمنيعلملاقل:المخطوطبداية

إلخ....الذنبغافرللهالحمد

ورقة.631:الأوراقعدد

هـ.0201/الاولىجمادى9/:النسختاريخ

14:فلوجل.txM.653:الحفظرمز5601:الرقم '1 l

الجبر.معرفةفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

تحقيقعلىفيهيبحثماهوالاصليموضوعه.الجبر..:المخطوطبداية

الخ....الاعمال

ورقة.38:الأوراقعدد

لأش-ئر:-،!:-

0051:فلوجلA.477.F.436(.):الحفظرمز5701:قملرا

الكف.أسزةعلمفيالكشفأسرار:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

فراسةفان:وبعداصطفىالذينعبادهعلىوسلاأدلهالحمد:المخطوطبداية

بواسطةصاحبهيطلعالمفيدالشريفالعلموهذا...وعابوهالناسهجوهعلمالكف

وسعده،وطبائعهواخلاقه،الإنساناحوالمنخفيماعلى،الأسرة

الخ....ونحسه

ورقة.84:الأوراقعدد

ير!*-ء،*--"
*،،3-،،كل
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3:الرقم 1 0 oAالحفظرمز:txiM.1135.9432:هيلين

.الحسابخلاصةشرح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

واحدأتحصىلاالتيالأنعامضروبقسمالذيلهالحمد:المخطوطبداية

دركعلىالأشياءاعونالحسابيةالقوانينعلمفان:وبعد..عددا.ولاواحدا

الخ....الخفيةالعلوم

ورقة.19:لأوراقاعدد

/محرم/51:النسختاريخ

1235:هيلين.txiM.4,7015:الحفظرمز9501:الرقم

والمقابلة.الجبرعلمفيمقدمة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

خاتممحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربلهالحمد:المخطوطبداية

سبيلعلىوالمقابلةالجبرعلمفيمقدمةفهذه:وبعد...النبيين

الخ....الاختصار

.(ا28-أ23):الأوراقعدد

4237:هيلين.txiM.6,7015:الحفظرمز0601:الرقم

المجيب.الربعفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

سألنيفقد...والارضالسماواتخلقالذياللهحمدبعدأما:المخطوطبداية

الربعأعمالمنالمهمعلىمشتملةرسالةلهأجمعأناجابتهعلييجبمن

إلخ....المجيب

.(ب44-ب35):الأوراقعدد
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6237:هيلين.txiM.2,1364:الحفظرمز1601:لرقما

.الأسطرلابعملبشرجاللبابنخبة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

الإخوانبعضقصدانه.اعلم..الوهابالكريمللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....بالاسطرلابالعملفيرسالةله.اضعأنوالاصحاب

37):لأوراقاعدد - Irrب).

هـ.ا810/الأولربغفيالطبيبعمربنأحمد:النسخوتاريخالناسخ

2377:هيلين.txiM.16,9012:الحفظرمز2601:لرقما

.الأسطرلاباعمالفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:لمؤلفا

الاسطرلابعلمفيرسالةفهذه...العالمينربدئهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الأحبابلبعضأمليتها

2):لأوراقاعدد 2 Aأ_YTfب).

ث!"جهكاء**-

6151:فلوجل.txM.674:لحفظارمز6301:لرقما

وأدواروأدوارهاابعادهاونسبالنغممعرفةفيمختصر:المخطوطعنوان

وانواعه.الإيقاع

.مجهول:المولف

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....اجمعينواله

.(أ72-ا24):لأوراقاعدد

--ء،"*ء،*
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7151:فلوجلN.474.F.:الحفظرمز4601:الرقم

الموسيقى.علمفيكتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

إلخ....لمعرفتهالإنسانخلقالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.941:الأوراقعدد

6252:هيلين.txiM.3,982:الحفظرمز5601:لرقما

.الغناءعلمفيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

إلخ....النغمأسماءاذكرسائلييا:المخطوطبداية

.(ب22-أ71):الأوراقعدد

1l'14:فلوجلA.01F.427(.):الحفظرمز6601:قمالر

.المعجوناتفيجالينوسكتابمنالاولىالمقالةجوامع:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

ورقة.13:لأوراقاعدد

1141:فلوجلA.423.F..)87(:الحفظرمز6701:لرقما

الحربية.والحيلةالفروسيهفنفيمدخل:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

وصحبهوالهمحمدالنبيعلىوالصلاةوحدهالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....الكتابهذاأناعلم،وسلم

ورقة.58:الأوراقعدد
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4714:فلوجلN.168.F.:لحفظارمز8601:الرقم

سيدناذخائرفيوجدكتابمنالمنقولالفروسيهكتاب:المخطوطعنوان

.داودبنسليمان

.مجهول:المؤلف

ورقة.89:الأوراقعدد

وتهذيبهاوألفاظهابأوضاعهاالنسخةهذهنسختوقد:المخطوطنهاية

الذينناصرالاستاذنسخةمنبحرفحرفا،الأصلنسخةفيهيكما،وتبويبها

بالجرمي.الشهيرالخيلمعلممحمد

1475:فلوجلN.916.F.:الحفظرمز9601:الرقم

علي.الإمامسيدناعنالفراسةعلمفيالسياسةكتاب:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

الاولينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ..0.محمدسيدنا،والاخرين

ورقة.32:لأوراقاعدد

._?YY1e/القعدةذو17/:النسختاريخ

1476:فلوجلN.017.F.:الحفظرمز0701:الرقم

وأخبارها.الجيادالصافناتالخيلسياسةفيفائدة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.25:لأوراقاعدد

1477:فلوجلN.171.F.:الحفظرمز1701:الرقم

وأشائرهموأمائرهمالخيلومعرفةالسياسةعلمفيكتاب:المخطوطعنوان

عليها.الدالةوالعلامات

457



.مجهول:لفلموا

محمدسيدناعلىوالسلاموالضلاة،العالمينربطللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....الخيلفراسةعلمفيكتال!فهذا:وبعد،وسلموصحبهواله

معرفةفي،القيسامرىءكلاممنتلخصمااخروهذا:المخطوطنهاية

.الكتابهذاتم،وأشائرهم،وأمائرهم،الخيلسياسة

ورقة.04:لأوراقاعدد

0841:فلوجل.*.ول.167:الحفظرمز2701:قملرا

الخيل.سياسةفينامةبيطار:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

إلخ....المصطفىمحمدسيدناورسولهنبيهعلىوصلاتهدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.221:لأوراقاعدد

9252:هيلين.txiM.2,1445:الحفظرمز7301:قملرا

الفروسية.فيرسالة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

رسالةفهذهوبعد...الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والثوابللأجررجاءوالأصحابلنفسيألفتهاالفروسيةفيلطيفة

.(أ52-أ51):الأوراقعدد

*ول59.:الحفظرمز4701:قملرا

)1(المكيةالفواتحفيالمسكيةالفوائح:المخطوطعنوان

:9فلوجل

)?(

:"نبروكلماو"،(2/3921):"لكشفاو"،(2/711):،لةكحا":لمصادرا

(/788)r.
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بنالرحمنعبدالدينزين،هـ(858)-الحنفيالبسطامي:المولف

أحمد.بنعليبنمحمد

ابكاردرةوفيه،المكيةوالفواتح،المسكيهالفوائحكتاب:المخطوطبداية

إلخ....الافكارافكاروغرة،الأفكار

ورقة.331:لأوراقاعدد

01:فلوجلN.033F.:الحفظرمز5701:لرقما

(أخرىنسخة).المسكيةالفوائح:المخطوطعنوان1-

بنالرحمنعبدالدينزين،هـ(858)-الحنفيالبسطامي:المولف

أحمدبنعليبنمحمد

.(ا918-أ1):الأوراقعدد

01/ربغفي،بلالمحمدبنبيربنإسماعيل:النسخوتاريخالناسخ

هـ.117./الثاني

للطالبين.الاسراربيان:المخطوطعنوان2-

مجهول:المولف

تعالى:اللهقالكما،والسنةالنومفيالمعتبرةالواقعات:المخطوطبداية

إلخ.....لحق(بآياألرءرسولهاللهصديرلقد)

.(391-ب981):لأوراقاعدد

73:فلوجلN.448.F.:لحفظارمز6701:لرقما

التيوالمسائلنبتاعهااننرغبالتيالكتبفهرسةكتاب:المخطوطعنوان

فيوالمسائلاسماءهانجهلإنما،عليهاالحصولنرغبالتيالكتبجنستوضح

.الحربعلم

.مجهول:المولف

ورقة.0A:الأوراقعدد
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83:فلوجلN.456.F.:لحفظارمز7701:لرقما

.(التاريخعلم).السابقالمخطوطمنالثانيالقسم:المخطوطعنوان

الخ.000الكتابمنزل،الأربابربدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.43:لأوراقاعدد

1185:فلوجلA.994.F.156(.):الحفظرمز7801:الرقم

موعظة.:المخطوطعنوان1-

.مجهول:المولف

الله،مخافةالحكمةرأسلأنباللهثقتيالكلامأول،بنييا:المخطوطبداية

إلخ....الحكمةطلبفياسع،بنييا

.(ب18_ب3):الأوراقعدد

.مكاتبات:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

الدافعة.العظاتمنالنافعةالأقوال:المخطوطعنوان3-

.مجهول:المولف

.(أ78-ب96):لأوراقاعدد

093:فلوجلN.87.F.:الحفظرمز9701:قمالر

العجململوكوالنسبالتاريخفيالحمامةطوق:المخطوطعنوان

.()1والعرب

.مجهول:المؤلف

رثىالذي،عبدونبنالمجيدعبدمحمدلأبيالقصيدةهذه:المخطوطبداية

.(2/9231):"لكشفاو"،(2/813):"لةكحا":لمصادرا(1)
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فأكثرهم،الملوكمنكثيرافيهاذكروقد...الأفطسببنيالمعروفينمسلمةبنيبها

إلاالقصيدةهذهما:قالمنفيهمكانحتى،الإحالاتتلكحالاتكنهيعرفلم

فشرحها،كالأعمىطريقهافيويسيرإلاشرحهايرومأحداأظنوما،كالمعمى

نافعا،شرحا،الشلبيالحضرميبدرونبناللهعبدبنالملكعبدالقاسمأبو

الخ....منهبذلاماومنهمنهاينتخبأنكاتبهفأحمث

8:لأوراقاعدد V.ورقة

أفقر،المعينالملكعبدمالكهالحمامةطوقكتابفيطالع:المخطوطنهاية

المعظمرمضانشهرفيتحريرا،وثمانينستةأوراقهوعدة،الدينغرسالعباد

وثلاثين.إحدىسنةشهورمن،قدره

914:فلوجل.txM.463:الحفظرمز0801:الرقم

.)1(الرئيسونديمالجليسأنيس:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.741:لأوراقاعدد

العبدوسي.كتبمن:ملاحظات

649:فلوجل.a677.txM:الحفظرمز1801الرقم

.سنارتاريخ:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

الخ....ومعيدهاالخلقسيدلهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.92:الأوراقعدد

.(3635/):"نوكلمابرو"،(1/841):"يضا!لإا":لمصادرا(1)
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614:فلوجلN.82.F.:لحفظارمز8201:لرقما

.الروجترويح:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

فضله،يوازيحمداومختتمهكلامكلمفتتحلهالحمد:المخطوطبداية

المطبوعيننثروشواردللمحدثيننظمفرائدبينفيه.لأجمع..نعمهويوازن

فيهويتمثل،محافلهمفيالفضلاهلفيهيتجارىبابكلوفي،والمتكلفين

الخ....مجالسهمفيالظرفاء

.ورقات902:الأوراقعدد

388:فلوجلN.97.F.:الحفظرمز8301:لرقما

.(العرر(1ونقائصالغررخصائص:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

بعد:أما...والشيمالأخلاقوخالقالنسمباريلهالحمد:المخطوطبداية

الكتبيعليبنيحيىبنابراهيمبنمحمدالدينجمالالشيخكتابطالعتفقد

هنامنهعلقتوقد...الفاضحةالنقائصوعررالواضحةالخصائصبغررسماهالذي

إلخ....بهسماهالذيمعناهعنتسميتهفياعدلولمأبوابهسننمقتفياكتابهمختار

ورقة.421:الأوراقعدد

طرابلسفي،الكاتبالفرجابيبنفرجبنالفرجأبو:النسخوتاريخالناسخ

.هـ(2201)سنةالاخرةجمادىفي،الفيحاء

164:فلوجلA.L344.F.547(.):الحفظرمز8401:الرقم

الطنطرانية.شرح:المخطوطعنوان1-

.مجهول:المولف

.(6/402):"نبروكلما":لمصادرا(1)
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الكماللاقتراناداةالعربيهعلمجعلالذيالحمدلله:المخطوطبداية

إلخ....البشرية

.(أ02-ب1):الأوراقعدد

.(ممزوج).سينا(1(ابنقصيدةشرح:المخطوط2-عنوان

بايزيدعهدفيكوتاهيةمدرس).محمدبنالواجدعبدالمولى:المؤلف

.(الاول

واخترع،والارواحالنفوسبحكمتهأباعالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....والاشباحالأبدانبقدرته

.(أ62-ب12):لأوراقاعدد

264:فلوجلN.401.F.:الحفظرمز8501:لرقما

الطنطرانية.القصيدةشرح:المخطوط1-عنوان

.مجهول:المؤلف

.(ب62_أ2):لأوراقاعدد

هـ.1101سنة،سفيانبنابراهيم:النسخوتاريخالناسخ

رسالة.:المخطوطعنوان2-

.مجهول:المؤلف

لسانلهبميزانتوزن،الاعمالصحائفانعلىالجمهور:المخطوطبداية

الخ....للمعذرةوقطعا،للمعذلةإظهارا،الخلائقاليهينظر،وكفتان

.(ب-27ا62):لأوراقاعدد

.(5/03):"نبروكلما":لمصادرا(1)
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الدنيا.فياحياءالشهداءبأن،القولتحقيقفيرسالة:المخطوطعنوان3-

.مجهول:المولف

تحقيقفيرسالةفهذه،نبيهعلىوالصلاة،لوليهالحمد:المخطوطبداية

إلخ...الدنيافيأحياءالشهداءبأنالقول

.(ب03-ا27):الأوراقعدد

الجمع.نسبةفيرسالة:المخطوطعنوان4-

.مجهول:المولف

نسبةفيرسالةفهذه:وبعد،نبيهعلىوالصلاةلوليهالحمد:المخطوطبداية

الخ....واحدلهيكنلمإذاإلااليهينسبلاالجمعأناعلم،الجمع

.(IT'-1ب03):الأوراقعدد

024:فلوجل.132."*م!:الحفظرمز8601:الرقم

.البلغاء)1(سفينة:المخطوطعنوان

.جهول:المولف

الفصاحةسفينةالافكاربحارفياجرىالذيالحمدلله:المخطوطبداية

الخ....اصنافثلاثالشعرأنواعلم...والبلاغة

منظوممن،السطورهذهسلاسلفيسلكهتيسرمااخرهذا:المخطوطنهاية

فيوخطر،البنانرقمهمما،الحنانالمفضل،المنانالعفواللهونستغفر،ومنثور

مجيب.قريمبانه،الشيطانويرضي،الرحمنيسخطمما،الجنان

ورقة.474:لأوراقاعدد

سفينة":بعنوانأخرىنسخالمخطوطهذامنانبروكلمانذكر:ملاحظات

الخلاليالصالحينجملمحمدبنوينسب،"الدررسفينة"او،"الضالحي

.(الهجريالثامنالقرنالأريني)

.(6/602):"نبروكلما)):لمصادرا(1)
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1:لرقما 0 8 V148(:لحفظارمز(..A.116F573:فلوجل

.()1الحريريمقاماتشرج:المخطوطعنوان

مجهول!.:المولف

وجناتعلىقدرتهشواهدتلألاتالذيللهالحمد:المخطوطبداية

أشرجأنخلانيوثفةإخوانيزمرةعليوالحاقترجفقد:بعدأفا...الموجودات

الخ....البصريالحريري...الإماماخترعهاالتي،المقاماتكتابلهم

ورقة.632:لأوراقاعدد

1:قمالر 0 8 Aالحفظرمز:.N.62.F376:فلوجل

.الأبرارربيعمنتخب:المخطوطعنوان

مجهول!.:المولف

ورقة.041:لأوراقاعدد

/رمضان28/:النسختاريخ

0252:هيلين.TxiM.872:الحفظرمز9801:الرقم

والشواهد.الشوارد:المخطوطعنوان

مجهول!.:المولف

إلخ....انتهاءبلاالآخر،ابتداءبلاالاول!للهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.84:الأوراقعدد

غالب.أبيبنالسلامعبد:الناسخ

.(3151/):"نبروكلما":درلمصاا(1)
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343:فلوجلN.95.F.:الحفظرمز0901:الرقم

.العقولعقود:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....الكريمكتابهفيمثلالناضربالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.93:لأوراقاعدد

5711:للوجلN.047F.:لحفظارمز1901:قمالر

الاجتهادأصحابوتراجموالعبادالصحابةتواريخفهرس:المخطوطعنوان

والمنجمين.والأطباءوالحكماء

.مجهول:المؤلف

إلخ....والعبادالصحابةتواريخفي:الاولالفصل:المخطوطبداية

ورقة.21:لأوراقاعدد

584:فلوجلN.472F.:لحفظارمز2901:قمالر

.(شعبيةأغانمنقطعة).مألوف:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

وسلم.محمدسيدناعلىاللهصلىالرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطبداية

إلخ....غرامكمصطفىيا:طالعذيلاستفتاخ

ورقة.08:لأوراقاعدد

.txM.183:الحفظرمز3901:قمالر

الحنفيه.طبقاتفيمجموع:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.412:لأوراقاعدد
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428:فلوجلN.213.F.:لحفظارمز4901:لرقما

.النقولومنتهىالعقولمشتهىكتابمنمجموع:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

وبعد:،اصطفىالذينعبادهعلىوسلالم،وكفىللهالحمد:المخطوطبداية

ومنتهى،العقول!مشتهىكتابأعني،شريفكتالبمن،لطيفمجموعهذا

غيرمن،بحارهمنوأقطار،أشجارهمناثماروهذه،أجزاءفيوهو،النقول!

الخ....ترتيبولاتبويب

.ورقات01:لأوراقاعدد

IV)1:فلوجل.txM.215:الحفظرمز5901:الرقم

الحنفية.العلماءطبقاتفيالمضيةالجواهرمختصر:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

كتابفيالحنفيالقرشيالوفاءأبي.ابن..الشيخقال:المخطوطبداية

الخ....طبقاتجمعاحداارلمضخممجلاوهو،المضيةالجواهر

ورقة.94:الأوراقعدد

149:فلوجل.txM.004:الحفظرمز6901:قمالر

الادارسةمنفاسمدينةأسس!منذكرعلىيشتملمختصر:المخطوطعنوان

الحسنيين.

.مجهول:المولف

إلخ....الكتبفاتحةالحمدجعلالذيللهالحمد:المخطوطبداية

ورقة.54:لأوراقاعدد

في،الحسنييعقوبيالبوأحمدبنمحمد:النسخوتاريخالناسخ

هـ./011185/شعبان
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329:فلوجل.txM.663:الحفظرمز؟7901قمالر

مصرلبروقدومهاوحروبهافرانسامشيخةقصةبيانفينبذة:المخطوطعنوان

مسيحيه.2917لفرانساورجوعها

.مجهول:المؤلف

الهيجانفرانسامملكةشعوبهاجتالسنةهذهفي:المخطوطبداية

إلخ....الكلي

ورقة.05:الأوراقعدد

ء!*ء،*ءأ*
iء*.كل!*'

709:فلوجل.txM.355:الحفظرمز8901:قمالر

الخاطر.وراحةالناظرنزهة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....تنزيلاعبدهعلىالقرانأنزلالذيدلهالحمد:المخطوطبداية

.ورقات011:لأوراقاعدد

في،الامديحسنالحاجخضربنبنخضر:النسخوتاريخالناسخ

9/الاخرةجمادى4/1 rv_.
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العنوانمجهولةمولفات

5163:فلوجلA.d377.F.271(.):لحفظارمز9901:قملرا

.مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

والتدويرالمهملةبالدالوالحدرالتحقيقعلىالكلامفي...:المخطوطبداية

إلخ....القرانكلماتأداءبكيفيةعلمالقراءةعلمحدأناعلم...والترتيل

ورقة.91:الاوراقعدد

1461:فلوجلA.111.F.035(.):الحفظرمز0011:لرقما

الكريم.القرانتفسيرفيمجهولكتابمنقطعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

الخ....اليهاوداعياللتقوىموجباذكرهالذيالتفضيل...:المخطوطبداية

ورقة.112:الأوراقعدد

7602:هيلين.txiM.219:الحفظرمز1011:الرقم

.مجهول:المخطوطعنوان

.هـ(-397)السملاليسعيدبنيحيى:المولف

صفتهازليةقدرتهالسرمديةالنعوتبدءللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....أبدية

91:الاوراقعدد r.ورقة

هـ.1284/القعدةذي/16في،المكيعلي:النسخوتاريخالناسخ

946



6361:فلوجلA.488.F..)267(:لحفظارمز2011:قملرا

.مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

في.باب..الصلاةيفسد.ما..الصلاة.صفة..الصلاة.شروط..أجمعينواله

إلخ....مفسداتهباب...الصومباب...العيدينصلاة

ورقة.64:لأوراقIعدد

--
0ء!كللم*ء*4

9412:هيلين.txiM.1513:الحفظرمز11"1-:قمالر

.مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

والهمحمدرسولهعلىوالصلاة،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

الخ....افعلدونهلمنالقائلقولهوالامرباب،أجمعين

طالقأنت:قولهبقيالمكانذكرألغىاذا:قيلفإن:المخطوطنهاية

اعلم.واللهمجازاالشرطعنكتابه...قلنابهايتعلقفلم،شئتما

ورقة.531:لأوراقاعدد

هـ.219/شوالفي،الياسبنرجب:النسخوتاريخالناسخ

1132:هيلين.txiM.2,866:الحفظرمز4011:الرقم

.(فلسفيكتاب).مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

منعلىفحقيق:.وبعد..بنعمهخلقهعئمالذيللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....العليةبالهمةتعالىاللهخصه

.(أ37-أ8):لأوراقاعدد
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18:فلوجل.txM.072:لحفظارمز5011لرقما

.(الألفببابيبدأمجهوللغويمعجممنقطعة):المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.462:لأوراقاعدد

212:فلوجل..txM.267:الحفظرمز6011:لمالر

.مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

إلخ....وجهاوعشريناثنينعلى،العربكلامفيالألفات:المخطوطبدايه

ورقة.51:لأوراقاعدد

1642:هيلين.txiM.0147:الحفظرمز7011:الرقم

.مجهول:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

وعلىوإلىبلىغيربالياءمنهايكتبفلم،الحروفوأما:المخطوطنهاية

الخ....وحتى

ورقة.97:الأوراقعدد

هـ.734في،طالوتبنشاهتورانبنعليبناحمد:النسخوتاريخالناسخ

603:فلوجل.txM.605:الحفظرمز8011:الرقم

.مجهول:المخطوطعنوان

اللهنصرهسيدناكتابمننسخةهذه،وحدهللهالحمد:المخطوطبداية

إلخ....القونصواتعلىليقرؤهاالمالكعبدبنمحمدالقائدلخديمهالمبعوثة

ورقة.21:لأوراقاعدد

رجب/16/:النسختاريخ
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049:فلوجل.txM.381:الحفظرمز9011:لرقما

.مجهولكتابمنقطعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

نأإلى...ملكهوعظملهاستقامقدالأمرأنإدريسرأىلفا:المخطوطبداية

الخ....الطرقوتأمنت،البلادتجبرتقد،المرينيةالدولةظهرت

ورقة.37:لأوراقاعدد

N.918.F.:الحفظرمز0111:الرقم

.مجهولكتابمنقطعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المؤلف

ورقة.82:لأوراقاعدد

1158:فلوجل

9237:هيلين.txiM.989:الحفظرمز1111:قمالر

.(الفلكفيمجهولكتاب):المخطوطعنوان

؟.المعماريأفنديصالح:المؤلف

الجيببطريقالكبيرالجدولهذامنتستخرجانأردتوإذا:المخطوطبداية

علىوانقلهالمطلقالأصلعلىالمدىعلمالجنوبيةالبروجففيالساعةيوافقما

إلخ....ارتفاعلكلالمعدلالاصل

1:4لأوراقاعدد Y.ورقة

8241:فلوجل.txM.515:لحفظارمز2111:الرقم

.البيطرةفيمجهولكتاب:المخطوطعنوان1-

.مجهول:المؤلف

الصنعةهذهمناليهوصلماويحفظاللهيتقأنالبياطرةفي:المخطوطبداية

472



إلخ....لعرضهمصونا،لسرهكاتما،لفرجهحافظاويكون،المباركة

.(ب21-ب1):الأوراقعدد

منالخيلعلىيدلوماالفراسةعلمفيالسياسةدرج:المخطوطعنوان2-

وقباحة.ملاحة

.مجهول:المولف

إلخ....الظالمينعلىإلاعدوانولا،العالمينربللهالحمد:المخطوطبداية

.(أ71-أ21):الأوراقعدد

4232:هيلين.txiM.3,1516:الحفظرمز11"11:الرقم

.مجهول:المخطوطعنوان

j)زادهحياتي:المولف 1 22)-S،الإلبستاني.إبراهيمبنأحمدبنأحمد

السيدفيقول:بعدأما...العبريةباللطائفطيبنامنسبحان:المخطوطبداية

المصفياتالنظميةوالمزيناتالشعريةالمحسناتبعضرأيتلما...الحياتيأحمد

إلخ....الحروفربطولانقطبلاأنشدتكماالطبيعية

.(ب611-أ901):الأرراقعدد

3102:فلوجل.txM.525:الحفظرمز4111:الرقم

.مجهولكتابمنقطعة:المخطوطعنوان

.مجهول:المولف

إلخ....الدياراتبعضإلىدخلنافلما:المخطوطبداية

.ورقات6:الأوراقعدد
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المولفيقأسماءفهرس

64،379:مصطفىبنمحمد،اقكرماني ، o v 9 ، 391 ، 291 ، 1q1

(4).

048:الضابىءقزةبنثابتالحسنأبو

.602:السغديالحسينبنعليالحسنأبو

.088:الطبيبجعفربنعليبنرضوانبنعليالحسنابو

.(1)529:الشاميالدمشقيمحمدبناللطيفعبدالرضاابو

.858،95A:الكلنبويمصطفىبنإسماعيلالفتحأبو

.(5272):محمدبنعلي،البستيالفتحابو

.955:محمدبنالحسينبنعلي،الاصفهانيالفرجأبو

.029،129:النديميعقوبأبيابن،إسحاقبنمحمدالفرجأبو

.581:الهنديالمباركبناللهفيضالفيضابو

الابزاري:ابن،الغافقيإدريسأحمدبنجعفربناحمدبنابوالقاسم

)1(729

.(6592):الصوفيالأندلسيقسيبنأحمدالقاسمابو

.16:البغدادينصربنسلامةبناللههبةالقاسمابو

991:البيطارالبدرابنبكرابو ( A).

76:الطبرخزيالعباسبنمحمد،الخوارزميبكرابو

512:الطائيأوسبنحبيبتمامأبو

18:الكوفيالنعمانحنيفةأبو

165،166:الخوارزميالانصاريقاسمبنسلامبنطاهرسعيدأبو

الدمشقيعثمانبنإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنعبد،المقدسيشامةابو

.(4961):الشافعي
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الاندلسي:الانصاريالمغربيالحسنبنشعيب،التلمسانيمدينأبو

(5691).

V.12:التونسيخلفبنمحرزمدينأبو

.811:عمربنمحمدبنجعفر،البلخيمعشرأبو

.14:الموصليجعفربنمكيبنجعفرموسىأبو

4:ءهانىبنالحسنعليأبو،نواسأبو AA.

.978:البغدادياللهعبدبنأحمد

.(3791):مسعودبنعليبنأحمد

.47،48،94:الحنفيالاقحصاريالروميمحمدبنأحمد

.025:العباسابوالدينشهاب،الحنفيمكيمحمدبناحمد

.Atr:موسىبنمحمد،موسىبنالحسن،موسىبناحمد

f.9:الحلبيالخياليموسىبنأحمد

.4V:الروميخياليموسىبناحمد

.41A:القاسمبنمحمدالدينمحمي،أخوين

.966:الابشيهيإبراهيم

.047:الطائياللهعبدبنالحسينبنابراهيم

.63:الشبرخيتيعطيةبنمرعيبنإبراهيم

WV:الحنفيالبلوييوسفبنإبراهيم

.vrA:الروميمصطفىبنحنيفإبراهيم

.109:الصفاءاخوان

f:الحنفيالارضرومي،التائبإسماعيل 6 f.

trv:الفاسيالصنهاجيداودبنمحمدبنمحمد،اجرمابن ، tri.

.764:الخزرجيخليفةبنالقاسمبنأحمدالدينموفق،اصيبعةأبيابن

.924:محمدبناحمدالدينشهاب،الربيعابيابن

بنبكرأبيبنيحيىأحمدبنالدينشهاب،التلمسانيحجلةأبيابن

.614،616،617،618:الواحدعبد
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.723:اللهعبدبنعليالحسنأبو،الفاسيزرعأبيابن-

.202:الرحمنعبدبناللهعبدمحمدابو،القيروانيزيدأبيابن-

.106:أحمدبنمحمدبنابراهيم،عونابيابن-

.029،129:إسحاقبنمحمدالفرجأبو،النديميعقوبأبيابن-

،(6)،(6892):حسامبنالعزيزعبدبنعلي،الروميزادهولدأمابن-

(7).

محمدبناميلبنمحمداللهعبدأبو،التميصيأميلابن-

81:الناصريأحمدبنمحمدالبركاتأبو،الحنفيإياسابن- 0 ، IAY.

الغافقي:إدريسأحمدبنجعفربنأحمدبنأبوالقاسم،الأبزاري-ابن

1(729).

.451:محمدبنمحمدبناللهنصرالدينضياء،الأثيرابن-

.693:احمدبنإسماعيلبنابراهيم،الأجدابيابن-

السنجاريالأنصاريساعدبنإبراهيمبنمحمدالدينشمس،الأكفاني-ابن

.209،329:المصري

.(9961):محفدبنأحمدالعباسابوالدينشمس،البصرويالإمامابن-

.134:الكرديمحمدبنمحمدالدينحافظ،البزازيابن-

.135،136:الحارثبنيوسفبنيوحنا،المتطببالبطريقابن-

،258:الدمشقيالعمريمحمدبنمحمدبنمحمدالدينشمس،الجزريابن-

(0791)،(7192).

،421،422:بكرأبيبنعمربنعثمانعمروأبوالدينجمال،الحاجبابن-

(4231)،424،(3691)،(5791).

الحنفي:العزابيبنمحمدابنمحمدالدينبدر،الماردينيالحرانية-ابن

(8121).

بنيوسفبنإبراهيممحمدبنأبوعبداللهالدينرضي،الحنبلي-ابن

.Va":الرحمنعبد

ivi



الدمشقي:إبراهيمبنمرادبنخداويرديبنمصطفىبنمحمد،الراعيبن

408.

3111:تغلببنعليبنأحمدالدينمظفر،الساعاتيبن 62 c.

.124:محمدبنإبراهيمالدينبرهانالوليدأبو،الشحنةبن

.678:محمدبنمحمدبنمحمدالوليدأبو،الشحنةبن

.502:محمدبنالبرعبدالدينسري،الشحنةبن

الزمرفىيعليبنالرحمنعبدبنمحمداللهعبدابوالدينشمس،الصائغبن

.544:الحنفي

.907:الجوهريإبراهيمبنداودبنعلي،الصيرفيبن

V:الحنفيأحمدبنالحسينبنالحسن،الطولونيبن 1 V.

:المصريالحمويالمرشدبنعليبنعمرحفصأبوالدينشرف،الفارضبن

205،305،405،505،953،(6792)،5 69( A).

.44:الشافعيمحمدبنمسعودبنالحسينمحمدأبو،البغويالفراءبن

.675:عليبنالرحيمعبدبنمحمدالدينناصر،المصريالفراتبن

.(3592):السعديعليبنجعفربنعليالقاسمابو،القطاعبن

.928:الإسرائيليسعدبنمنصوربنسعدالدينضياء،الكمونةبن

.119:سعادةأحمدبنخليلبنأحمدالدينشهاب،اللبوديبن

.863:رجببنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،المجديبن

.(52)10:الهرثيالواسطيفارسبنعليبنمحمدالغنائمأبو،المعلمبن

.795:المقفعبناللهعبد،المقفعبن

،46،56،57:الدينأمينبنالعزيزعبدبناللطيفعبد،الملكبن

163.

.139:اللهعبدبنبكرأبيبنإسماعيلالدينشرف،اليمانيالمقريبن

.835،836:محمدبنأحمدالعباسأبوالذينشهاب،الهائمبن

:البغداديالهاشميحمزةبنصالحبنمحمدبنمحمدالديننظام،الهباريةبن

537.
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الحلبيالمعريمحمدعمربنمظفربنعمربنالدينزين،الوردي-ابن

5،(9522)،(5271):الشافعي 679( ، ivy).

.651:المظفربنعمرحفصأبوالدينسراج،الورديابن-

.831:حجاجبنمحمدبناللهعبدمحمدأبو،الياسمينابن-

.403:محمدبنمحمدبنمحمداللهعبدابو،الحلبيبلالابن-

.802:محمودبناللهعبدالفضلأبوالدينمجد،بلدجيابن-

.771:المصرييوسفالدينجمالالمحاسنأبو،برديتغريابن-

189:أحمدبنمحمدبنمحمد،المهديتومرتابن- ، 19 V.

.AM:عيسىبنيحيىعليابوالدينشرف،جزلةابن-

الكناني،العزيزعبدبنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،جماعة-ابن

.138:الأصلالحموي

.484:الأزديالموصليالروميعثمانالفتحأبو،جنيابن-

محمدبنعليأحمدبنأبوالفضلالدينشهاب،العسقلانيحجر-ابن

.38،077،797:المصري

.441:محمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،الهيتميحجرابن-

الحنفي:اللهعبدبنعليبنبكرابوالمحاسنأبوالدينتقي،الحمويحجةابن-

637،642،657.

.726:القرطبيحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو،الظاهريحزمابن-

.406:محمدبنالحسنبنمحمدالمعاليابو،حمدونابن-

.076.:الإشبيليالقيسياللهعبيدابنمحمدبنالفتحنصرابو،خاقانابن-

.708:احمدبناللهعبيدالقاسمأبو،خرداذبةابن-

الجبرينيسعدبنمحمدبنعليالدينشمسأبوالحسن،الناصريةخطيبابن-

.696:الشافعيالحلبي

محمدبنمحمدبنالرحمنعبدزيدابوالدينولي،الإشبيليخلدون-ابن

.171،677:الحضرمي
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الإربليالبرمكيبكرأبيبنابراهيمبنمحمدبنأحمدالدينشمس،خلكانابن-

765،767:الشافعي ، Vii.

.(5792):الحسنبنمحمدبكرأبو،دريدابن-

الموسويالحسينيالرضابنمحمدبنعليالحسنأبوالشريف،خواندفترابن-

.606:الطوسي

.971،072،721:المصريالمحليأحمدبنعليبنأحمد،زنبلابن-

1:ابراهيمبنعليبنمحمد،زريقابن- ( Art).

زهرابنمروانبنمحمدبنالملكعبدبنزهرالعلاءأبو،الإشبيليزهرابن-

.AVO:الإيادي

.402:القرطبيعمربنيحيىبكرأبوالدينضياء،سعدونابن-

005:حسينبنأحمدبنافرسياببنعليسنادستابن-

043:اسماعيلطاهرأبوالدينشمس،النوريسودكينابن-

،251:البخاريالبلخيالحسنبناللهعبدبنالحسينعليأبو،سينا-ابن

9920003،103،383،087،871،881.

.351:عمربنسعيدبنمحمداللهعبدأبو،الصنهآجيشابذابن-

.2:محمدالفضلأبوالدينبرهان،السجاونديطيفورابن-

المكي:ظفرمحمدبنبنعبداللهمحمدبنعبداللهأبو،الصقليظفر-ابن

595،695.

.582:محمدبنأحمدعمرأبو،القرطبيربهعبدابن-

.623:الدمشقياللهعبدبنمحمدبنأحمدالدينشهاب،عربشاهابن-

.92،428،564:محمدبنابراهيمالدينعصام،الإسفرايينيعربشاهابن-

الحاتميالطائيأحمدمحمدبنبنعليمحمدبنالدينمحي،عربي-ابن

،rrr،253،324،328،932،033،331،332:المرسي

334،335،336،337،935 ، 3 oA ، 357 ، f"1 1 ، 933 ، rrA،

506،(9492).

482



الجذاميالكريمعبدبنمحمدبنأحمدالدينتاج،الإسكندرانياللهعطاءابن-

.692:الشاذلي

.317:الحارثيعليبنمحمدطالبأبو،المكيعطيةابن-

.433:الرحمنعبدبناللهعبدمحمدابوالدينبهاء،عقيلابن-

.1،995"231،01:أحمدبنالسلامعبدالدينعز،المقدسيغانمابن-

.296:محمدبناحمدبنالقادرعبد،الشافعيالخطيبفرجابن-

.718:الهاشميمحمدبنعمربنالعزيزعبد،المكيفهدابن-

36:اسرائيلبنمحمودالدينبدر،سماونةقاضيابن- o.

.59:الرحمنعبدبناللهعبدبنمحمد،عجلونقاضيابن-

457،975:مسلمبناللهعبدمحمدأبو،الدينوريقتيبةابن- ، V77.

.772:الحنفيالمصرياللهعبدبنقطلوبغابنقاسمالدينزين،قطلوبغاابن-

الازهرياللخميمخلوفبنعبداللهبننصراللهأبوالفتوح،قلاقس-ابن

.(1051):الإسكندري

الزرعيالدينسعدبنأيوببنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،الجوزيةقيمابن-

.ra،122:الدمشقي

.674:البصرويعمربناسماعيلالفداءأبوالدينعماد،الدمشقيكثيرابن-

،152،168،017:الروميسليمانبناحمدالدينشمس،باشاكمالابن-

(0592)،559،(6491)،(6793)،3001.

.257:العلائيخليلالدينصلاح،كيكلديابن-

.173:عليبنالرحمنعبد،الأماسيزادهمؤيدابن-

.557:سعيدبنيحيىالعباسأبو،البصريالنصرانيماريابن-

.466:اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال،مالكابن-

.389:الدينعلاءمالكابن-

(3494):أحمدبنالزحمنعبدالدينزين،السخاويمسكابن-

.758:محمدبناحمدبنعليالدينصدر،الحسينيالدشتكيمعصومابن-

4 Ar



.954:القبطيالرزاقعبدبنالرحمنعبدالدينفخرالفرجابو،مكانسابن

.605،612:محمدبنمحمدبنمحمدالدينجمال،المصرينباتةابن

،116،174:محمدبنابراهيمبنالدينزين،المصرينجيمابن

(7112).

.074:الملكعبدمحمدأبو،الحميريهشامابن

الله:عبدبنأحمدبنيوسفبناللهعبدالدينجمال،الأنصاريهشامابن

704،431،(4321).

.074:الملكعبدمحمدأبو،الحميريهشامابن

الكسداني:الكريمعبدبنالمختاربنعليأحمدبنأبوبكر،وحسئةابن

249.

.(1)171:المصريابراهيم،شاهوصيفابن

.945،06f:الحسينيالدينغياثبنالديناختيار

.109:الصفاإخوان

382:أفنديعثمانبنمحمد،بازاريالاطة

.966:ابراهيم،الابشيهي

.961،062،621:منصوربنأحمدبنمحمدالدينشهاب،الأبشيهي

282،1:المفضلبنعمربنالمفضلالدينأثير،الابهري ( 2 Ar).

.051،115:محمدبنأحمدبنمحمدالمظفرأبو،الأبيوردي

.096:ديابمحمد،الأتليدي

.745:محمدبنعليالإرشادأبوالديننور،الأجهوري

.145:عمربنمحمدبنمحمدالدينحسام،الأخسيكثي

.421:الحنفيأحمدبنإبراهيمبنكاميمحمد،ويالادرنه

.976:جعفرالشافعيبنثعلببنجعفرالدينكمال،الادفوي

.in:أحمدبنمحمدأبو،الفاسيالاديب

،Ali:البغدادييوسفبنالمؤمنعبدالمفاخرأبوالدينصفي،الأرموي

865.
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.(9491)،598:خسروبنلدينعلاء،جلبيعليالازنيقي

.472:بكرأبيبناللهعبدبنخالدالدينزين،الازهري

.016:الحسينبنمحمودبنمحمدالدينمجد،الاسروشني

.235،759:أفنديمحمدبنمحمود،الاسكداري

.042،424:الدينءعلابنباشاحسن,الاسود

1:أحمدبنالحسينبنأحمدالشجاعأبو،الاصفهاني Y.A

(3)(2)(9531)،511:قريببنالملكعبدسعيدأبو،الاصمعي

(4)(5()6).

.951:النحويعيسىبنسليمانبنيوسفالحجاجأبو،الشنتمريالأعلم

،01،522،306-:الروميالدينبدربنمحمد،المنشيالاقحصاري

646.

.178:اللهعبدبنيوسفالدينسنان،الاماسي

.495:يعقوببنقاسمبنمحمدالدينمحي،الاماسي

259:أحمدبنمحمدبنزكريايحـىأبوالدينزين،الانصاري ، 4 V 8 ، V.

.399:الحنفيعليبنمحمدالانصاري

.022:محسنبنمحمد،الانصاري

،AAV):البصيرعمربنداود،الانطاكي ir.

356،868:المولويالبيراميأحمدبناسماعيل،ويالانقرة ، 86 V.

الشافعي:العلويالحسينيمحمدبنالرحمنعبدبنالحسين،اليمنيالاهدل

073.

.75،85:عثمانبنعليالدينسراج،الفرغانيالأوشي

.895:عيسىبنعليالحسنأبوالدينبهاء،الإربلي

.806:المعطيعبدبنمحمدبنالباقيعبد،المنوفيالإسحاقي

.716:الغنيعبدبنالفتحأبيبنالمعطيعبدبنمحمد،المنوفيالإسحاقي

،604:أحمدبنمحمدبنمحمدالدينتاج،الإسفراييني

iAc



.92،428،456:عربشاهبنمحمدبنإبراهيمالدينعصام،الإسفراييني

92:الغفارعبدبناحمدبنالرحمنعبدالدينعضد،الإيجي A.

.467:الحسنبنمحمدالدينرضي،الإستراباذي

14yo:الحسينيشاهشرفبنمحمدبنالحسنالدينركن،الإستراباذي

426.

.378:عمربنداودسليمانأبو،الشاذليالإسكندري

.36:البزاررضابنمحمدبنعلي،الشيرازيالباب

.55،29،167،486:احمدبنمحمودبنمحمدالديناكمل،البابرتي

.752،753،754:عليبنالحسنبنعليالحسنأبو،الباخرزي

.067:الشافعيالحموياللههبةبنالمسلمبنإبراهيم،البارزي

.(5)349:الدينسعد،البارزي

.151:محمدبنداودبنمحمدالدينشمس،الكرديالبازلي

.(5694):محمدالشاميالباقاني

04،06،301،15:حامدبنيوسفبنحامد،النقشبنديالباندرموي r،

252،566.

.377:الكرديموسىبنالحسنالرحمنعبدأبو،الباني

.948:الطائييحىبنعبيدبنالوليدعبادةابو،البحتري

،42،43،05،51:ابراهيمبناسماعيلبنمحمداللهعبدأبو،البخاري

52.

1)243،1959:الرابضمحمدبنمحمودبنعلي،البدخشاني ، ) 2 f9().

الدمشقيالمصرياحمدبنمحمدابناللهعبدالدينتقيالبقاءابو،البدري

.(2)991:الشافعي

014:اللهسعدالدينسعد،البردعي

.(3)689:محمد،البردعي

.042:المدنيالشهرزوريالعلويالرسولعبدبنمحمد،البرزنجي

486



i:عليبنأحمدبنالرحيمعبد،لبرعي 9 i.

i،233،22:الحنفيالروميعليبيرمحمدبنالدينتقي،لبركوي

(423)3()2،445.

.374:مصطفىبنحقيإسماعيلالفداءأبو،لبروسوي

،817:أحمدبنعليبنمحمدبنالرحمنعبدالدينزين،الحنفيلبسطامي

7401،750(11).

.(6596):الحميدعبدبنمحمدالفضلأبوالدينقوام،لبسطامي

.547:عامربنالمظفرعامرأبو،لبصري

.516،052:أيوببنعاصمبكرأبو،لبطليوسي

.44:مسعودبنالحسينمحمدأبو،الفراءابنلبغوي

.(6594):محمد،الشاميلبقاني

.633:عليبنمحمدبنالعابدينزينبنأحمد،المصريالصديقيلبكري

Y(28:السرورأبيبنمحمدبنمحمد،الصديقيلبكري )1()V،

(4391).

.808:العزيزعبدبناللهعبدعبيدأبو،ا.لقرطبيلبكري

.594:عليبنمحمدابن،زهيرلبهاء

.788:محمدبنمحمدبنحسنالدينبدر،لبوريني

.44V:البيراميالروميمحمدبنعبدياللهعبد،لبوسنوي

الصنهاجيحمادابنسعيدمحمدبنعبداللهأبوالدينشرف،لبوصيري

.542،543:الدلاصي

275،158،459:يوسفبنعليبنأحمدالعباسأبو،القرشيلبوني

(2)(3()4)،(5293).

،88:الشافعيالشيرازيعمربناللهعبدسعيدأبوالدينناصر،لبيضاوي

.96:موسىبناللهعبدبنعليبنالحسينبنأحمدبكرأبو،لبيهقي
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.(6393):الملكعبدبنمحمدبنأحمدالمحامدأبو،الأشعريالتبريزي

.515،34o:الشيبانيمحمدبنعليبنيحيىزكرياأبو،التبريزي

.132:اللهعبدبنعمربنالرحيمعبدالدينعلاء،الترجماني

.741:سورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبو،الترمذي

،fir،72،73،314:اللهعبدبنعمربنمسعودالدينسعد،التفتازاني

(4532)،481،482،484،485.

.917:اللهعبدبنمحمدالدينشمس،الغزيالتمرتاشي

بنالمحسنعبدبنمحمودبنالمحسنعبدالفضلأبو،الكاتبالحلبيالتنوخي

.535:علي

.(2)(4891):حسنبناللهلطفالمولى،التوقاتي

.234:حسنبناسحاق،الزنجانيالتوقادي

.545:التبريزيالحسينبنالحسنالدينحسام،التالشي

،193،993،045:اسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصورأبو،الثعالبي

561،564،587،588،958،095،195،974،075،751،

(5892).

.461،658:الكنانيمحبوببنبحربنعمروعثمانأبو،الجاحظ

y:الحسنبنأحمدالمكارمأبوالدينفخر،الجاربردي wy.)

،28،427،946:محمدبنأحمدبنالرحمنعبدالديننور،الجامي

(6691).

4:المصريالدمشقيبدرانبنمنصوربنبدرانبنيعقوب،الجرائدي

.893:محمدبنأحمدالعباسأبو،الجرجاني

،004:محمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرأبو،الجرجاني

(4162)،(3693).

.232:محمدبنالحسنبناسماعيلالدينزين،الجرجاني

.794:حسينبنأحمدبنحسين،الحلبيالجزري
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.837،838:هريرةابيبنرمضان،القادريالجزري

9026:الرحمنعبدابنسليمانبنمحمداللهعبدأبو،الجزولي ، 2 o،

61,Y tr ، 262 c r.

.086:محمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،الجزولي

.99f:الصوفيبكرابو،الجعبري

.12،13:عمربنإبراهيمالعباسأبوالدينبرهان،الجعبري

.818:محمدبنعمربنالقادرعبدبنالكريمعبدالدينكريم،الجعبري

.298:أيدمربنعليبنأيدمربنعليالدينعز،الجلدكي

.008:اللهعبدبنعبدوسبنمحمداللهعبدأبو،الجهشياري

.458:محمدبنأحمدبنموهوبمنصورأبو،الجواليقي

.Ioy:بكرابيبنالرحمنعبدالدينزين،الجوبري

.46V:محمدبنالواحدعبدعبيدابو،الجوزجاني

.rAV،385،386:حمادبناسماعيلنصرابو،الجوهري

.(92)95:صالحأبيبنالقادرعبدالدينمحمي،الجيلاني

92:أحمدبنعمرالجيلي ( Ar)

.345:الكريمعبدبنابراهيمبنالكريمعبدالدينقطب،الجيلي

.626:السعديالخزرجيعليبنمحمدبنأحمدالذينشهاب،الحجازي

،204،804،551،552:محمدبنعليبنالقاسممحمدابو،الحريري

553،554.

.(4692):الازهريالحسينبنالحسن

.85852-8341-:الاعرجالديننظام،النيسابوريمحمدبنالحسن

Y:اللهعبدبنالحسن Y V.

.471:الكرديبناللهعبيد،اباديالحسين

.(9831):محمدبنالحسين

.2VA:محمدبناحمدالعباسأبوالدينشهاب،الحمويالحسيني
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.583:عليبنإبراهيماسحقأبو،القيروانيالحصري

A.01:عليبنمحمدالدينعلاء،الدمشقيالحصكفي

1:ابراهيمبنمحمدبنابراهيم،الحلبي 80 c 1 0 V.

.(5381):الدينشمس،الحلواني

.548:اليمنيسعيدبننشوانسعيدأبو،الحميري

22:مصطفىبنمحمدأبيبنمحمدسعيدأبو،الخادمي A.

.353:الحنفيالدينصلاحبنقاسم،الخاني

.461:عمربنمحمدبنعمرالدينجلال،الخجنديالخبازي

.904:اللهعبدبنإسماعيلبنمحمود،الخرتبرتي

.266:الطرابلسيعليبنمحمداللهعبدابو،الخروبي

.894:الحسينيإسماعيلبنسعدبنإسماعيلالحسنأبو،الوهبيالخشاب

V:محمودبناللهخيربنأمينمحمد،العمريالخطيب 9 c.

،063:عمربنمحمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،المصريالخفاجي

737،755،756،757.

.165،166:الانصاريقاسمبنسلامبنطاهر،الخوارزمي

.567:الطبرخزيالعباسبنمحمد،بكرأبوالخوارزمي

.ryr:الرازيعمربناحمدالديننجمالجنانأبو،الخيوقي

.991:إبراهيمبنمحمدبناللهعبدبنحامدبناللهعبدبنمحمود،الختلي

.779:محمدبنأحمد،الدنيسري

.941:محمدبنمحمودالفضائلأبوالدينسعد،الدهلوي

،33،69،79،89:اسعدبنمحمدالدينجلال،الصديقيالدواني

303،936،206،509،709،(6894).

.(7191)،1:عثمانبنسعيدبنعثمانعمروأبو،المقرىءالداني

،434:القرشيعمربنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،الدماميني

656.
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،653،654:عليبنعيسىابنمحمدالدينكمال،القاهري-الدميري

65 c.

.468:عمربنأحمدالمفاخرأبوالدينشهاب،الدواني-

775،6597:الحسنبنمحمدبنحسين،الدياربكري- ، VV.

.691:داودبنعليبنالصمدعبد،الدياربكري-

.452:سعيدبنأحمدبنالعزيزعبدالدينعز،الذيريني-

.(4291)،671:عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس،الذهبي-

،86:الحنفيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمدالدينزين،الرازي-

(1231)،248،352.

.133:الشافعيبكرأبيبنأحمدبنعمر،الرازي-

الطبرستانيالبكريالحسنبنعمربنمحمداللهعبدأبوالدينفخر،-الرازي

.24،028:الشافعي

.25:شاهواربنمحمدبناللهعبدالديننجم،الرازي-

،141،142:المفضلبنمحمدبنالحسينالقاسمأبو،افيصفهانيالراغب-

295،oAr.

.(2)123:سعيدبنعليالحسنأبو،الرستغفني-

.584،585:القاسمبنابراهيم،القيروانيالرقيق-

.(2)(5491):عمربنإبراهيمبنيحيىزكرياأبو،الرقيلي-

.465:النحويعليبنعيسىبنعليالحسنأبو،الرماني-

.554:حسنأمير،الرومي-

2:الحسينبناحمدالدينشهاب،الرملي- 39( i).

.634:الروميمحمدبنعلي،الرضائي-

289:يوسفبنالباقيعبدبنمحمداللهعبدأبو،الزرقاني- c VI.

الحنفي.ابراهيمالدينبرهان،الزرنوجي-

.(3792):الوهابعبدبنابراهيمالفضائلأبوالدينعز،الزنجاني-

873،4r:عباسبنخلفالقاسمأبو،الزهراوي- ) AV).
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793،1:الحسينبنأحمدبنالحسيناللهعبدأبو،الزوزني ( o f f).

.61:الحسنبنمحمودبنالحسينالدينمظهر،الزيداني

.151:عليبنعثمانالدينفخر،الزيلعي

محمدبنمحرمبنالمجيدعبد،السيواسيالزيلي

،22،23،388،304:محمدبنعمربنمحمودالقاسمأبو،الزمخشري

404،556،057،571،(5761)(2)(3)،5 vy.

.015:الكافيعبدبنعليبنالوهابعبدالدينتاج،السبكي

.26:عليبنالكافيعبدبنعليالدينتقي،السبكي

الشافعي.محمدبناحمدبنأحمدالسجاعي

.2:محمدالفضلابوالدينبرهان،طيفورابنالسجاوندي

.083:الرشيدعبدبنمحمدبنمحمدالدينسراج،السجاوندي

.(5793)،161:الحنفيأحمدبنيوسف،السجستاني

.(4292):محمدبنالرحمنعبدبنمحمدالدينشمس،السخاوي

6c:الصمدعبدبنمحمدبنعليالدينعلم،السخاوي 11 c 8 c

(9691).

.011:سهلابيبناحمدبنمحمدبكرابو،السرخسي

.287،474:الحنفيالروميشعبانبنمصطفىالدينمصلح،السروري

.602:الحسينبنعليالحسنأبو،السغدي

.705:المنصوريالهائممحمدبنأحمدالعباسابوالدينشهاب،السلمي

.885:الجبارعبدبنالعزيزعبدالدينموفق،السلمي

،244:النيسابوريالحنفيالحسنبنعمرحفصأبو،السمرقندي

(4191).

،21،154،155،156:أحمدبنمحمدبننصرالليثابو،السمرقندي

2224Iii.

،143:احمدبناللهعبدبنعليأبوالحسنالديننور،المدنيالسمهودي

218،396،734،735،736.
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الشافعي:المصريعبدالحقاحمدبناحمدبنالدينشهاب،لسنباطي

(812)2.

.392:الحسينبنيوسفبنمحمداللهعبدأبو،لسنوسي

.78:محمدبنعمرالدينشهابحفصأبو،هـ(58ط)لسهروردي

Y.23:محمدبنعمرالدينشهابحفصأبو،هـ(-632)لسهروردي

.355:محمدبنعمرالدينشهاباللهعبدأبو،هـ(-586)لسهروردي

:أميركابنحبشبنيحيىالدينشهابالفتوحابو،هـ(57ط)لسهروردي

927،(5295).

.973:محمدبنعليبنامينمحمدالفوزأبو،لسويدي

.603،483:محمدالدينشمسبنالحكيمعبد،لسيالكوتي

.346:طورمشبنطورخانبنالباريعبد،لسينوبي

.27:محمدبنأحمدالدينشهاب،لسيواسي

،67،902،473،487:بكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلال،لسيوطي

053،773 ، 807 ، 7 ! 7 ، 607 ، 685 ، 684 ، 628 ، 627 ، 5 OA،

856،279،389،(4691)،(4791)(2)،(5191)(2)(')

(4)(5)(6)،(5292)،4701.

.586:الموصلي،الكنديأحمدبنالحسنأبو،الرفاءلسري

687:حسنبنحسين،لسمرقندي

.87،313:الحسينياشرفبنمحمدالدينشمس،لسمرقندي

.AAA:عليبنمحمدحامدأبوالديننجيب،لسمرقندي

.102:الشافعيمحمدبنأحمدبنأحمد،لسجاعي

tee63_)لسهروردي )Y،الله:عبدبنمحمدبنعمرحفصابوالدينشهاب

ryl.

.152:محمودبنمسعودبنمحمدالفتحابوالدينقطب،لسيرافي

.254:الجبارعبدبناللهعبدبنعليالحسنأبو،لشاذلي
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.(92)07:أحمدبنخلفبنفيرهبنالقاسممحمدأبو،لشاطبي

.407:عليبنمحمد،لشاطبي

36:عطيةبنمرعيبنابراهيمالدينبرهان،لشبرخيتي

.899:اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر،لشبلي

.568:خضربنالجوادعبدبنمحمدبنيوسف،لشربيني

.381،697:الخلوتيالشافعيابراهيمبنحجازيبناللهعبد،لشرقاوي

،184:الحنفيالوفائيعليبنعماربنحسنالإخلاصأبو،لشرنبلالي

(8773).

.(1691):الدينصدربنالامينمحمد،لشرواني

.555:القيسيموسىبنالمؤمنعبدبناحمدالعباسابو،لشريشي

،98،021،192:عليبنمحمدبنعليأبوالحسن،الجرجانيلشريف

903،454،853،854،(0591).

الشاذليالشافعيعليأحمدبنبنعبدالوهابالمواهبأبو،لشعراني

،126،127،347،348،934،035،037،371:المصري

372،784،(6595).

.435:محمدبنمحمدبنأحمدالدينتقي،لشمني

.213:اللهعبدبنمحمدبناللهعبدالدينجمال،لشنشوري

.65:حسنبنابراهيم،الكورانيلشهرزوري

.476،643:البغداديالحميريالعبيدياللهعبدبنسليمان،لشاوي

المولد:المصري،الاصلالتونسيعمربناسماعيلبنبكرابو،لشنواني

438،446.

.398:الباقرمحمدبنجعفراللهعبدابو،لصادق

.778:يوسفبنمحمدالدينشمساللهعبدابو،لصالحي

:البخاريمازنبنالعزيزعبدبنعمرالمفاخرأبوالدينحسام،الشهيدلصدر

915.
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بنأيبكالدينعزالأميربنخليلالصفاءأبوالدينصلاحالامير،لصفدي

.16،064،763"،706:الألبكيالسيفياللهعبد

.809:الشافعيالإيجياللهعبيدبنمحمدبنعيسى،لصفوي

.All:الدينشمسبنمحمدالدينشمس،لصيداوي

.546:الحسنبنالحسينبنالحسنبنالمؤمنعبد،لصاغاني

الحسيني:الرفاعيالدينبدربنعليبنالمهديمحمد،الرواسلصيادي

236.

.))o:محمدبنالمفضلالعباسأبو،لضبي

بنبكرأبيبناللهعبدأحمدبنمحمدبنالدينجلالعبداللهأبو،لطبري

.rAv:محمد

.041:العدويمحمدبننصربنالرحمنعبدالدينتقي،لطبري

.921:محمدبنالوليدبنمحمدبكرأبو،لطرطوشي

بابا:بحاجيالمعروفالروميعثمانبنالكريمعبدبنإبراهيم،لطوسي

104،5942!، f.

.531:اللهعبدبنعلي،لطوسي

،981،082،821:الحسنمحمدبنمحمدبنالديننصير،لطوسي

822،823،824،825،826،827،828،844،845،846،

847،848،984،085،098،198.

.02:اللهعبدبنمحمدبنالحسنالدينشرف،الأندلسيلطيبي

.309،409:محمدبنأحمدبنمحمد،لطرسوسي

.963:الصمدعبدبنحسينبنمحمدالدينبهاء،لعاملي

315:العزيزعبدبنمحمدبنابراهيمبنعمر،لعبادي

.724:الجبارعبدبنمحمدالنصرأبو،لعتبي

.339:باشاعادلبنمحمدالدينحافظ،لعجمي

.14:الرحمنعبدبنالحسينبنالرحيمعبدالدينزين،الأثريلعراقي
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.833:الحسينبنالرحيمعبدبنأحمدالدينولي،لعراقي

.523:عمربنمحمودبنخضرالدينخير،لعطوفي

.15:محمدبنمحمدالقاسمابو،النويريلعقيلي

الحنبلي:الأزجيالبغدادياللهعبدبنالحسينبناللهعبدالبقاءأبو،لعكبري

641.

.132:محمودبنمحمدالدينجلال،لعلوي

العليميالعمريالرحمنعبدبنمحمدبنالرحمنعبدالدينمجير،لعليمي

.IAA،796:الحنبليالمقدسي

.03:مصطفىبنمحمدبنمحمدالسعودأبو،لعمادي

91:إبراهيمبنعليبنحامد،لعمادي f.

.694:احمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب،لعناياتي

احمدبنمحمودمحمدأبوالدينبدر،الحنفيلعيني

772:محمدفقهيلعيني )( 1 ( A).

.(2762):الحسينياسماعيل،لغازاني

،17:الطوسيمحمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة،لغزالي

83،84،223،224،225،226،922،246،247،277،

931،032.

.023:محمدبنمحمدبنأحمدالفتوجابو،الطوسيالدينشهاب،لغزالي

.622:الدمشقيالبهائياللهعبدبنعليالدينعلاء،لغزولي

.044:عليبنقاسمبنمحمد،لغزي

.175:القادرعبدبنالدينشرف،لغزي

.787:الحنفيالمصريالقادرعبدبنالدينتقي،التميميلغزي

.805:عثمانبنيحىبنابراهيمإسحاقأبو،الكلبيلغزي

.001:أحمدبنمحمدبنمحمدالفضلأبوالدينرضي،لغزي

.002:الشافعيالقاسمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،لغزي
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.99:الحسينيالمغربيالإدريسيميمونبنعليالحسنأبو،الغمري-

.743:عليبنأحمدبنمحمدالديننجم،الغيطي-

.131،(2761):طرخانبناوزلغبنمحمدبنمحمدنصرابو،الفارابي-

.532:بكرابيبنمحمدبنعمرالدينتقي،المصريالفارسكوري-

.575:عليبنالقادرعبدبنمحمدبنأحمدبنمدينأبو،الفاسي-

.152:المالكيالقادرعبدبنالرحمنعبدزيدأبو،الفاسي-

.255:محمدبنالرحمنعبدمحمدابو،الفاسي-

.264،265:يوسفبنعليبناحمدبنالمهديمحمد،الفاسي-

.272:حجازيبناحمدالدينشهاب،الفشني-

،284،285:الروميمحمدبنحمزةبنمحمدالدينشمس،-الفناري

2Al.

.609:حمزةبنمحمدالدينشمسبنجلبيشاهمحمد،الفناري-

3."19:يعقوببنمحمدالطاهرأبو،اباديالفيروز-

.471:الخوارزميمؤيدبنأحمدبنمنصورمحمدأبو،انيالقا-

.944:محمدبنداود،القارصي-

،18،62،68:الحنفيمحمدسلطانبنعليالملا،الهروي-القاري

901،268،(5294).

.463:اسحاقبنمحمدبنأحمدالنافعأبو،اباديالقاز-

.601:المالكيادريسبنأحمدالعباسابوالدينشهاب،القرافي-

.962:الشافعيمحمدبنالفضلأبومحمد،القرافي-

.013:حمزة،حصاريالقره-

فرحبكربنابيأحمدبنمحمدبنابوعبداللهالدينشمس،-القرطبي

.82،923:الأنصاري

.157:أيدغمشبنزكريابنمصطفىالدينمصلح،القرماني-

.37:نجيببنمحمد،حصاريالقره-
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8964:الانصاريمحمودمحمدبنبنزكريايحى.أبو،-القزويني ، 6 i،

065.

.947،048:الرحمنعبدبنمحمدالمعاليأبوالدينجلال،القزويني-

.774:بكرابيبنمحمدبناحمدالدينشهاب،المصريالقسطلاني-

.(6291):محمدبنعلي،القسطموني-

الشافعي:النيسابوريالملكعبدبنهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبو،القشيري-

238،245،318.

.536:اسماعيلبنعليبنمحمدبكرأبو،الشاشيالقفال-

الواحدعبدابنإبراهيمبنيوسفبنعليأبوالحسنالدينجمال،-القفطي

.761،762:الشيباني

.3:الواسطيمنذربنبنداربنالحسينبنمحمدالعزأبو،القلانسي-

.AAA:سلامةبنأحمدبنأحمدالدينشهاب،القليوبي-

342343:اسحاقبنمحمدالدينصدرالمعاليأبو،القونوي- c.

.592:مصطفىبنمحمدبنإسماعيل،القونوي-

316:اسماعيلبنعلي،القونوي-

.401:الحنفيرسولابنوليبنمحمد،الإزميريشهريالقير-

.325،326،054:محمدبنمحمودبنداودالدينشرف،القيصري-

.(8721):المصريالرحمنعبدبنمدين،القيصوني-

.722:المداحابراهيمبنمصطفى،القنالي-

.312:عليبنعمربنعليالديننجم،الكاتبي-

.883:محمدبنمسعودبنمحمدالدينسعد،الكازروني-

،344،363،541:أحمدبنالرزاقعبدالغنائمأبوالدينكمال،الكاشاني-

(6391).

.524:سليمانبنمحمدبنبكرأبيبنمحمد،الشهرانيالكردي-

.r'IA:الجزريأحمدبنحيدربنابراهيم،الكردي-
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.912:حسينبنيوسف،الكرماستاني-

.876،882:حكيمبنعوضبننفيسالدينبرهان،الكرماني-

.(6692):محمدبنأحمد،الكريمي-

.988:الحكيمبنابراهيمالدينصدر،الكشي-

.938،093:الحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبو،الكفوي-

.785:الحنفيسليمانبنمحمود،الكفوي-

.858،985:مصطفىبناسماعيلالفتحأبو،الكلنبوي-

.572،573:إبراهيمبنمصطفى،الكليبوليلي-

الكرديعمربناللهعبدبنيوسفالمحاسنأبوالدينجمال،-الكوراني

.529)7(:العجمي

.528:بشانيالمعروفالرحمنعبدبنإبراهيم،اللارندوي-

.503:صلاحبنمحمدالدينمصلح،اللاري-

.645:عليبناحمدابنعيسىمحمدأبو،الأندلسياللخمي-

.943:المالكيمحمداللهعبدأبوالدينناصر،اللقاني-

.905:شاهينبنفرحاتابنجرمانوسجبرائيل،الحلبيالماروني-

.982:عيسىبنمحمداللهعبدابو،الماهاني-

.137:البصريحبيببنمحمدبنعليالحسنأبو،الماوردي-

.056:الأكبرعبدبنيزيدبنمحمدالعباسابو،المبرد-

،094:الكوفيالجعفيالحسنبنالحسينأحمدبنالطيبأبو،-المتنبي

194iqr ، 294 L.

.608:الحسنبناحمدالعباسأبو،المتيوي-

.274:اللهعبدبنقاسمبناحمدبنمسلمةالقاسمأبو،المجريطي-

.181:الحنفييحيىبنأسعدبنموسى،المحاسني-

الحنفي:الحمويمحمدبناللهمحببناللهفضلبنامينمحمد،-المحبي

197،297،397،497.

994



الحنفي:الجليلعبدبنبكرأبيبنعليالدينبرهانظالفرغاني-المرغيناني

111،211.

.861،862:المالكيالمحليمحمدبنيوسف،المسدي-

.668،731:عليبنالحسينبنعليالحسنأبو،المسعودي-

.112:الحنفيالحليمعبد،المسكري-

،293،414،415:عليبنالسيدعبدالمكارمأبوالدينناصر،المطززي-

(4161)،417،418،(3692).

الحسينيالعلويعبداللهبنيحيىابنالفضلبنعليأبو،العلوي-المظفر

.562:الموصلي

الأندلسي:زكريابنمحمدبنغانمأحمدبنابراهيم،الأندلسي-المعجام

AAI.

،533،006:محمدبنسليمانابناللهعبدبنأحمدالعلاءأبو،المعري-

(6794).

.91:يحىبنمحمدبنيحيى،البغداديالمقرىء-

.097:أحمدبنمحمدبنأحمدالدينشهاب،الاشعريالتلمسانيالمقري-

:المصريالحسينيالمحيويالقادرعبدبنعليبنأحمدالدينتقي،المقريزي-

308 ، 307 ، 207 ، V 0 1 ، 196 ، IAA ، 68 A.

العابدينزينبنعليبنالعارفينتاجبنالرؤوفعبدمحمدالدينزين،المناوي-

.VIA:الشافعيالقاهريالحدادي

.53،66:القويعبدبنالعظيمعبدالدينزكي،المنذري-

.(711)0:يوسفبنمحمدالديننور،المنهاجي-

.302،474:محمدبنعليالحسنأبوالديننور،الشاذليالمنوفي-

.777:السلامعبدبنمحمدابناحمدالدينشهاب،الشافعيالمنوفي-

الدمشقىالطرابلسىعمربنعليبنأحمدأبوالعباسالدينشهاب،-المنيني

.725:العدوي
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.14:جعفربنمكيبنجعفر،موسىأبوالموصلي

2()0801:محمدبنالواجدعبدالمولى

،(2)514:النيسابوريأحمدمحمدبناحمدبنالفضلأبو،الميداني

956.

.158:عمربنمحمدبنأحمدالعباسابو،الناطفي

+.362:احمدبنيوسفالمحاسنابوالدينجمال،الندرومي

.08:الفضلبنمكحولمطيعأبوالنسفي

.141،148،792:محمودبنأحمدبناللهعبدالبركاتأبو،النسفي

.281:محمدبنمحمدبنميمونالمؤمنابو،النسفي

.09:محمدبنمحمدبنمحمدالدينبرهان،النسفي

.256:محمدالمطالعأبوالدينبدر،النسوي

.596:محمدبناحمدبنمحمدالدينقطب،النهرواني

.54:مريبنشرفبنيحيىالدينمحيي،النووي

.647:الشافعيالبكريأحمدبنالوهابعبدبنأحمدالدينشهاب،النويري

الحنفيالصالحيالدمشقيالغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،النابلسي

،58،95،926،027،327،375،376:القادريالنقشبندي

061،611،508،(5296).

.624،625:عليبنحسنبنمحمدالدينشمس،النواجي

.(0691):إسماعيلبنمحمدبناللهعبداسماعيلأبو،الأنصاريالهروي

.908:عليابنبكرابيبنعليالحسنأبو،الهروي

الرحمنعبدبنمحمدنصرابو،الهمداني

.517،518:النيسابوريمحمدبنأحمدبنعليالحسنأبو،الواحدي

.574:القاهرالفاسيعبدبنالحسن،الوافلاوي

.239:الوافلاوي

0:السهميواقدابنعمربنمحمداللهعبدأبو،الواقدي lAr
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.058:الجليلعبدابنمحمدبنمحمدالدينرشيد،الوطواط

.19:البجائيأحمدبنالرحمنعبدزيدأبو،الوغليسي

اليمني:سليمانبنعليبنأسعدبناللهعبدمحمدأبوالدينعفيف،اليافعي

(WrLr.

.599:باسيليوس

.212،857:الماردينيسبط،محمدبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر

.043:اللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبدأبو،الطائىمالكابنالدينبدر

المحبوبيابراهيمبناللهعبيدالأولالشريعةصدربنمحمود،الشريعةبرهان

117،118122:الحنفي c.

.288:التولويبطرسبنبطرس

.843:موسىبنمحمد،موسىبنالحسن،موسىبنأحمد:موسىبني

.007:المصريالناصريالدوادارالدينركنالامير،المنصوريبيبرس

.2Ar:الحنبليالدينعزبناحمدالدينتقي

.084:الحسنأبو،الصابىءقرةبنثابت

.97:الراهب،السمعانيجرجس

.686:المكارمابيبنالياسرأبيابن،المكينجرجس

.398:اللهعبدأبو،الباقرمحمدبنالصادقجعفر

.362:الندروميأحمدبنيوسفالمحاسنأبوالدينجمال

.861،62A:المالكيالمسديالمحليمحمدبنيوسفالدينجمال

.229:القسطنطينياللهعبدبنمصطفى،خليفةحاجي

.(2832):الكاتيحسنالدينحسام

.891:مصطفىبنحسن

.591:حسنبنصدقيحسن

929،01:الإلبستانيابراهيمبنأحمدبناحمد،زادهحياتي 1 13 ، qr.

.39:الماتريديالروميالدينصدربنالدينجلالبنخضر

9991:الظاهريشاهينبنخليل 0 0 1 ، 1 0 0 0 c.

.09':لحصاريالكوزالدينخيربنأحمد،أفندياسحاقخواجة
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.273،278:الحنفيالبرسويصالحبنيوسفبنمصطفى،زادهخواجة

الرومياحمدبنمحمودبنمحمد،زادهدباغ

.913:زادهمنقريالبرسويمصطفىبنمحمد،أفنديدده

(2)439:الحلبيعليدرويش

.144:اللهعبدبنأحمدالدينشمس،ديكقوز

(5)(4)(3)(2)(1)919،759:المرعشيمحمد،زادهساجقلي

(6).

.909:عليبنمحمد،البروسويزادهسباهي

،:857محمدبنمحمداللهعبدأبوالدينبدر:الماردينيسبط 'fly.

.(3495):البارزيالدينسعد

تاجيبنسعدي

.563:الحليمعبدابنحسينبنسليممحمد،افنديسليم

AVA:بشويانبارهبانأحدسمعان

.(6193):الحنفيالفتحأبيابنمؤيدبنالدينمجد،البغداديشرف

.038:الأنصارياحمدبنشعيب

.(9692):المقرىءالحكيمالأديبمحمودبنأحمدالدينشمس

.086:الجزوليمحمدبنمحمد،اللهعبدابوالدينشمس

.(5381):الحلوانيالدينشمس

.636:الشافعيالأشعريإبراهيمبنأحمدالحسنأبوالدينشهاب

.Air:رجببناحمدالعباسابوالمجديابنالدينشهاب

023:محمدبنمحمدبناحمدالفتوحأبو،الطوسيالغزاليالدينشهاب

.025:الحنفيمكيمحمدبنأحمدالعباسأبو،الحمويالدينشهاب

الدمشقي:الانصاريطالبابيبنمحمدالدينشمس،الربوةشيخ

(8722)،009.

.091:سليمانبنمحمدبنالرحمنعبد،زادهشيخي
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.208:محمودبنعليبناسماعيلالفداءأبوالمؤيدالملك،حماةصاحب

.1111:المعماريأفنديصالح

المحبوبي،البخاريأحمدبنمحمودبنمسعودبناللهعبيد،الشريعةصدر

.911،012،121،916،219:الحنفي

،9،977،0VA:الروميخليلبنمصطفىبنأحمد،زادهطاشكبري

149،159،(569)3.

.4001:اليونانيالبطلميشيالأشرفيطيبوغا

.rot:مصطفىبنإسماعيلبنالرحيمعبد،الأماسيزادهعاكف

.255:محمدابوالفاسيمحمدبنالرحمنعبد

.691:الدياربكري،داودبنعليبنالصمدعبد

.986:الروميالقادرعبد

.475:البغداديعمربنالقادرعبد

.786:أفنديالكريمعبد

1:اللهلطفبناللهعبد ( t 5 r).

.578،(5764):الاصفهانيالمغربياللههبةبنالمؤمنعبد

(5)(3)(2)(1)511،939:سعيدأبوالأصمعيقريببنالملكعبد

(6).

5:الدمشقيالشيخبنعثمان wy)

.526:الاسكندرانيمحمدبنعثمان

مصطفىبنعثمان

(341):الازهريأحمدبناللهعطاءبناحمدابن،المصرياللهعطاء

(2()3).

.(9491)،598:الأزنيقيخسروبنالدينعلاء،جلبيعلي

.967،068،681،748:السكتواريالموستاريمصطفىابن،ددهعلي

.1VA:الحنفيالروميباليلاليابن،منقعلي
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.615:الصائغبنإسماعيلالدينعماد-

.(9832):الجيليأحمدبنعمر-

.492:المسيليعبيدبنعمر-

.733:عياضبنموسىبنالفضلأبو،اليحصبيعياض-

.182،183:محمدبنالدينغياث،البغداديغانم-

الرومي:الغنيعبدالدينشمسبنمحمدالدينجمال،الأردبيليزاده-غني

(41،412،?i r.

.(5891):الجيليوردانبنزيادابن،وشمكيربنقابوس-

الفرغانيالأوزجنديمحمودبنمنصوربنالحسنالدينفخر،خان-قاضي

.131،702:الحنفي

184842:الروميمحمودبنمحمدبنموسى،زادهقاضي- c.

.727:المكيأحمدبنمحمدالدينقطب-

.(4°)93:البصريأحمدبنالمستنيربنمحمدعليأبو،قطرب-

.897:الحميدياسرافيلبنعلي،زادهقنالي-

.292،203،855:محمدبنعليالدينعلاء،قوشجي-

.164:الكيدانيالفاضلالنسفياللهلطف-

.ru:جلبيمولىيوسفابيبناللهلطف-

.361:الطائيالحاتميالجناديمحمدبنمحمودبنسعيدبنالدينمؤيد-

.962:الشافعيالقرافيمحمدبنالفضلأبومحمد-

.987:هشامبنمحمدبنإبراهيمبنمحمد-

.798،898:حزامبنمحمد-

.055:الحريريالرحمنعبدبنمحمد-

.1:17الحنفياللهعبدبنمحمد-

.399:الحنفيالأنصاريعليبنمحمد-

.937:الحسنيالمكيعليبنمحمد-
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54:القدسيالأسديمحمدبنمحمد

.525:الطوسيمحمدبنمحمد

23:عليبنمحمودبنعثمانبنمحمودبنمحمد V.

.632:القسطنطينيالروميشوقيمحمدبنباشاراغبمحمد

.(6891):المجديشلبيمحمد

.749:المصرينيازيمحمد

.235:الأسكداريأفنديمحمود

.635:محمدبنمحمود

.407،507:الشاطبيعليبنمحفد

(3793):التبريزيالحسنبنمحمد

،77:الحنبليالمقدسيأحمدبنبكرأبيبنيوسفابن،الكرميمرعي

565،712،713،714،715،972.

.(5692):مرصاد

.319:الكاتبيمصطفى

.373:محمدبنخليلبنمصطفى

.229:خليفةحاجي،القسطنطينياللهعبدبنمصطفى

.35:الروميالمكيأمينمحمدبنطاهرمحمد،زادهمكي

.32،125،172:الروميعليبنفرامرزبنمحمد،خسرومنلا

.(3591):الزوريالحسينبنمسافربنالحسينبنالباقيعبدبنموسى

.885:السلميالجبارعبدبنالعزيزعبدالدينموفق

.703:محمودبناحمد،الهرويزادهمولى

.267:إبراهيمبناللهعبدالسيادةأبوالدينعفيف،ميرغني

.803:شاهمباركبنمحمدالدينشمس،البخاريميرك

.834،185،852:النيسابوريمحمدبنالحسن،الأعرجالديننظام

.906:الروميالحلبيالصائغنقولا
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.747:التركناصيفبنيوسفبننقولا

93،07،71،185،186،1:الحنفيالروميمصطفىبننوج AV،

188،918،384.

الحلبيأحمدبنابراهيمبنعليالفرجأبوالديننور

.rtv،366:مصطفىبنمحمدالدينمحصي،زادهالديننور

.(2()7491):الملاطيعليبنمحمد،المصرينيازي

.171:باليكسرليباشاوجيد

.813:النقاشيحيىبنابراهيمإسحاقأبو،الزرقيالولد

.501:الشافعيياسين

.732:الموصليالعمريالخطيباللهخيربنياسين

.108:اللهعبدبناللهعبدأبوالدينشهاب،الحمويياقوت

.1011:السملاليسعيدبنيحى

.742:الدوادارالأميرالسيفيالعاليالأشرفالمقرمهديبنيشبك

699:الدمشقييوحنا

(7292):الحافظيونس

!**

705



805



الكتبعناوينفهرس

(6394):الاطوارصواحبمنالأذكارأهل-اداب

899:الجانأحكامفيالمرجاناكام-

177:الجنائزأحكام-

الجزء)والعمرانوالخرابالبلدانوعجائبالحدثانأبادهوماالزمان-أخبار

731:(الاول

718:المصريةالملوكأخبار-

5201:السعيدةمصرأخبار-

.(9591)،(492)243،1:الفارابيالدينلعمادالخالصةأخلص-

457:الكاتبأدب-

9101:(البصريللحسنا.فريدةوخمسونأربع-

4:القاريعليلملاحديثأأربعون- 453( ، ) 4 ( Roy).

0101:لمجهولأربعين-

402:(القرطبية).الولدانأرجوزة-

039:زادهلحياتيأرجوزة-

954،064:الاقتباسأساس-

388:البلاغةأساس-

(494)5:والكلماتالحروفأسرار-

(6596):القدسيةأنوارمهبطالحقيقةأسرار-

5701:الكفأسرةعلمفيالكشفأسرار-

21:بدرأهلأسماء- ( 539 ، ) 1 ( go

.Ryr:المغربفيالمشهورةالكتبأسماء-

وغيرهم:المعريالعلاءوأبي،الساعاتيوابن،الشافعيللإماممتفرقةأشعار-

(6794)
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2701:والملوكالامراءفضلفيالسلوكأصول

OVA،(5764):الذهبأطباق

.577،(5762):مقالةمئةوهيالنصائحوتسمىالذهبأطواق

593:الأدبمقدمةترجمةفيالاربأقصى

.14:الحديثأصولفيالعراقيالإمامالفية

.574:الحكماءوكلامأمثال

509،709:للدوانيالعلومأنموذج

809:للصفويالعلومانموذج

.309،409:للطرسوسيالعلومانموذج

.609:للفناريالعلومانموذج

.909:الفنونانموذج

.462:الرسولوصيكلاممنالعقولانوار

.641:المشروعاتوغيرالمشروعاتأنواع

0801:الرئيسونديمالجليسأنيس

.0401،1401،(2)704:المصباحديباجةلإعراباوراق

.(4321)،431:مالكابنألفيةالىالمسالكاوضح

.942:الكافيةشرحفيالوافيةأوفى

.374:البلبلايها

.422،522،226:الولدأيها

.288،(2831)،282:إيساغوجي

.(4792)،279:النقايةلقراءالذرايةاتمام

(1)2201:لموتىاحياءا

922:الدينعلوماحياء

1701:الرهاناحكامفيالإخوانارشاد

03:الكريمالكتابمزاياالىالسليمالعقلارشاد

051



.209،329:المقاصدأسنىالىالقاصدإرشاد

017:الإيضاخ!إصلاج

(2)423:الاسراراظهار

(595)1:المحاريببدعةبحدوثالاريباعلام

096:العباسبنيمنللبرامكةوقعبماالناساعلام

914:المنارأصولإضاءةفيالانوارافاضة

252:التراويحمنشفعكلبينالنيةلزومفيالمفاتيحاكسير

407،507:الزمانملوكأخبارمنالجماناختصار

575:اللبيبونزهةالاريبتحفةاختصار

عربيلابن،الصوفيةاصطلاحات

.(6391)،434،363:للكاشاني،الصوفيهاصطلاحات

601:والنصارىاليهودمذاهبردفيالفاجرةالأسئلةعنالفاخرةالاجوبة

106:المسكتةالاجوبة

013:الرازيعمربنمحمداللهعبدابيالى:للعلامةالاجوبة

137:السلطانيةالاحكام

3:الحمصةماءحكمفيالملخصةالاحكام ( AVV

01X:الموسيقىعلمفيالادوار

819:المقدسةالاناجيلالاربعة

46:لاقكرمانيالاربعين

831:الياسمينيةالارجوزة

886:والعلاماتالاسباب

174:والنظائرالاشباه

955:(الثانيالنصف)الكبيرالاغاني

3)7801:الدافعةالعظاتمنالنافعةالاقوال

.424:الحاجبلابن،الأمالي
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.(1)538:نيللحلوا،ليمالاا-

.(3795):المختلفةالأمثلة-

.2rr:الشروطمناللهطريقأهليلزمفيماالمربوطالمحكمالامر-

.796،896:والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس-

(:)مجلدانفاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسالمطربالانيس-

723

29:للبابرتيالإرشاد-

ur:(الهاديإرشاد).الإرشاد-

العباراتعلمفيالإشارات-

908:الزياراتمعرفةفيالإشارات-

042:الساعةلأشراطالإشاعة-

418:لإشكالاتا-

4201:المصباحشرحفيالإصباح-

704:الإعرابقواعدعنالإعراب-

543:والأوائلالاواخرمعرفةفيالكاملالإنسان-

048:المعانيعلمفيالإيضاح-

4!0:المصباحشرحفيالافتتاح-

116:الدقائقكنزشرحفيالرائقالبحر-

674:والنهايةالبداية-

Vvy:اللامعالضوءمنالطالعالبدر-

976:(الثانيالجزء)المسافروتحفةالسافرالبدر-

(711)0:القاهرةوليمنفيالسافرةالبدور-

408:جلقمحاسنءفيالمتألقالبرق-

1801:القنيةتلخيصفيالبغية

591:الحميديةالبهجة-

307:الاعرابمنمصربأرضعماوالإعرابالبيان-

512



(4)37!:البناء-

223:الملوكنصيحةنقلفيالمسبوكالتبر-

083:الحسابفيالتجنيس-

697:الشافعيةطبقاتفيالبهيةالتحفة-

.449،(4391):للبكريالمصريةالديارعثمانالتملكفيالبهيةالتحفة-

.047:الكافيةشرجفيالشافيةالتحفة-

007:التركيهالدولةفيالملوكيةالتحفة-

406:(الفهرس)الحمدونيةالتذكرة-

923:الاخرةوأمورالموتىلأحوالالتذكرة-

f:الجليلالتركيبشرجفيالجميلالترتيب- f f

6:والترهيبالترغيب- 6 ، 5 r

275:للبونيالتعليقة-

42:(السابعالمجلد).للرازيالكبيرالتفسير-

:(والحكماءالغزاليتهافتبينالمحاكمةفيكتاب).زادهلخواجةالتهافت-

278

157:]السمرقنديالليثأبيمقدمةشرج[فيالتوضيح-

(4391):المصريةالديارعثمانالتملكفيالبهيةالتحفة-

715:الجركسيةالدولةاخبارفيالسنيةالتحفة-

(712)1:المصريةالأراضيفيالمرضيةالتحفة-

9001:الكبيرالجامعمنمقتضبأوالصغيرالجامع-

7691):(نظم).الصغيرالجفر-

(7692):الجامعالجفرأو،الكبيرالجفر-

651166:والفتاوىالفقهفيالجواهر- c

173:الصغرىوالدررالجواهر-

073:لدررواهرلجواا-

513



513:المشحونوالفلكالمدفونالكنزمنالملتقطالمصونلجوهر

347:والعلومالاسرارمنالخلوةتنتجهفيما،المرقوموالسر،المصونلجوهر

477:الشاويقصيدشرجفيلحاوي

902:الحديثيةللفتاوىلحاوي

.YIA:الأفخموالوردالاعظملحزب

.(9592):المنيفوالوردالشريفلحزب

.366،367:الدقائقأسراركشففيلحقائق

.508:والحجازومصرالشامبلادرحلةفيوالمجازلحقيقة

692:العطائيةلحكم

120:لحماسة

658:للجاحظلحيوان

077:الثامنةالمئةاعيانفيالكامنةلدرر

474:المضيئةلدرر

7192):(لاميهمنظومة).القراءاتعلمفيالفاخرةلدرة

425:]الدريةالكواكبشرج[فيالمضيةلدرة

907:والعمومبالخصوصوأعمالهامصرفيوردفيماالمنظومالثمينلدر

018:الأبصارتنويرشرجفيالمختارلدر

19:حلبتاريخفيالمنتخبلدز

782:الرومفضلفيالمنظوملدر

62:العظيمالقرآنتفسيرفيالنظيملدر

7:المقدمةشرجفيالمحكمةلدقائق

(0791):المرضيهالثلاثةالائمةقراءاتفيالمضئةلذزة

732:القرونمنالماضيةالقاثرفيالمكنونلدر

أسنىالى،القاصدارشادويسمى،والتعليمالعلومأحوالفيالنظيملذر

209:المقاصد
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502:الحنفيةالغازفيالأشرفيةالذخائر-

.141،421:الشريعةمكارمالىالذريعة-

(4292):الإسلامبدولالتامالذيل-

.879،889،989،099،199:الدرزيةالرسائل-

3501:النونيةالقصيدةبيتحلفيالزينيةالرسالة-

864:التأليفيةالنسبفيالشرفيهالرسالة-

834:الحسابفيالشمسيةالرسالة-

312:المنطقيةالقواعدفيالشمسيةالرسالة-

.(6896)زادهولداملابنالشمعيةالرسالة-

(6()6891):للمجديالشمعيةالرسالة-

857:الغيبيةالاعمالفيالفتحيهالرسالة-

318:القشيريةالرسالة-

82:زادهولداملابنالقلميةالرسالة- ( MI).

.(4)689للدوانيالقلميةالرسالة-

232:المنبهةالرسالة-

(592)0:الفقهاءبطبقاتالموسومةالرسالة-

3301:القمريةالمنازلتصاريفعلىالرسالة-

202:القيروانيزيدلابيالرسالة-

052:الاذكارمنوبحرابراالمسافراليهيحتاجفيماالزاهرالروض-

.(9492):لمجهولالروضة-

(6897):السيفيةالرسالة-

non:العليوالدرالخفيالسر-

913:الشرعيةالسياسات-

353:الملوكملكالىوالسلوكالسير-

498:الشريفةالصنعةفيالنقيهالسيرة-

515



.481،482،(4532):المفتاحتلخيصعلىالمطولالشرح-

(492)8:الموضوعاتبيانفيالمعمولةلرسالتناالشرح-

49:النونثةللقصيدةالشرخ-

733:المصطفىحقوقبتعريفالشفا-

01:والشواهدالشوارد- 8 M

078:العثمانيةالدولةعلماءفيالنعمانيةالشقائق-

orv:والفاتكوالناسكوالعازموالحازموالباغمالصادح-

7:الإلهيةالصحائف-

918:الرباعيةأوالثلاثيةمنركعةادركمنحكمفيالربانيةالصلاة-

.(6)1.539(529):الدخاناباحةحكمفيالإخوانبينالصلح-

941:المصباحشرحفيالضوء-

VAV:الحنفثةتراجمفيالسنيهالطبقات-

22:المحقديةالطريقة- f

:هـ(474بسنةيبدأاخروجزء،الأولالجزء).عبرممنالبشرأخبارفيالعبر-

INI.

257:والشدةالكربعندالعدة-

582:(جزان)الفريدالعقد-

781:الرومأفاضلذكرفيالمنظومالعقد-

5:العقيلة-

(0692):المقاماتفيالداخلةالعلل-

167:الهدايةشرحفيالعناية-

544،(3)423:الجديدةالعوامل-

.(3693)،(4162)،004:النحوفيالمئةالعوامل-

.:vr4)r(العزي-

04:العجملاميةشرحفيانسجمالذيالغيث-
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134:البزازيةالفتاوى-

(5191):الذليلللعبدالجليلالفتح-

725:العتبينصرأبيتاريخعلىالوهبيالفتح-

727:اليمانيةللأقطارالعثمانيةالفتوحات-

143:المالكيةالأسرارمعرفةفيالمكيةالفتوحات-

36:النوويةالاربعينبشرحالوهميةالفتوحات-

.(الثانيالجزء)029،129:النديملابنالفهرست-

7401،7501:المكيةالفواتحفيالمسكيةالفوائح-

(1691):.خانيةالأحمدالخاقانيةالفوائد-

.427،946:الضيائيةالفوائد-

286:(ايساغوجيشرح)الفناريةالفوائد- ، YAO ، YAi.

2:الحمصةكيأحكامفيالممحصةالفوائد- ( AVV)

185:الذمةأهلفيالتبرياشتراطبيانفيالمهمةالفوائد-

393:المحيطالقاموس-

881،(القانونفنونفيالثانيالكتاب)087،871:الطبفي-القانون

.(الأولالكتاب)

48:المستقيمالقسطاس-

313:المنطقفيالقسطاس-

نظم)والمعرفةالتوحيدمقاماتوذكروالمحبةالعشقمنازلفيالتائية-القصيدة

953:(السلوك

والحلاجاسرائيلوابنعربيلابناخرىواشعار،الفارضلابنالخمريةالقصيدة-

:vi9)Y(وغيرهم

547:التاليةالعامريةالقصيدة-

54:بالحميريةالمعروفةالقصيدة- A

528:المختارالنبينعتفيالابراربذريعةالموسومةالقصيدة-
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188:الأكبرالحجبيانفيالأظهرالقول!-

(8721):الرئيسالشيخمنظومةعلىالنفيسوالدرالانيسالقول!-

rAi:الأبدال!ووجودالخضرحياةعلىالدال!القول!-

.(3691)،(4231)،421،422:النحوفيالكافية-

41:والتفريدالتجويدفيالفريدالكامل-

056:اللغةفيالكامل-

372:الأكبر][الشيخعلومبيانفيالاحمرالكبريت-

822:والأسطوانةالكرة-

.(5392)،(5292):الألفالأمةهذهمجاوزةعنالكشف-

963:الكشكول!-

1:المسبوقمسائللبيانالمسوقالكلام- Al

938،093:الكليات-

VIA:الصوفيهالسادةتراجمفيالدريةالكواكب-

4:البريةخيرمدحفيالدريةالكواكب- 3 ، o 4 y

Y(:الأمورولاةنصيحةفيالمنثوراللؤلؤ- A

(7282):الرحمانيةالمنحعلىالربانيةاللطائف-

403:النورانيةاللمع-

(493)5:الربانيةالأورادفيالنورانيةاللمعة-

3)679:الماهيات-

26:الأربعينلفهمالمعينالمبين-

15:والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل-

578:المجربات-

614:والغرائبوالعجائبوالأضدادالمحاسن-

586:والمشروبالمشمومذكرفيوالمحبوبالمحب-

802:للفتوىالمختار-
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897:الحنفيةطبقاتذكرفيالمختصر-

18:بالثمانيةالملقبةالمسألة- V

929:الزرقانيالشيخعلىعرضتالتيالمسائل-

401:والأشعريةالماتريديةبينالخلافيةالمسائل-

708:خرداذبةلابنوالممالكالمسالك-

808:للبكريوالممالكالمسالك-

.961،062،621:مستظرففنكلفيالمستطرف-

.057،571:العربأمثالفيالمستقصى-

901:المتوسطالمنسكفيالمتقسطالمسلك-

.793:المصادر-

.(3692(،174،184،(1(414،154،416:النحوفيالمصباخ-

3:اهلهغيرعنبهالمضنون-

513:المذهباتايالسبعالمعلقات-

Arr:الياسمينابنأرجوزةفهمعلىالمعين-

23:المعربترتيبفيالمغرب- i

146:الأصولفيالمغني-

AAr:الطبفيالموجزشرحفيالمغني-

16:المصابيحمشكاةشرححلفيالمفاتيح-

992:والنفوسالمفارقات-

442:الارواحمراحشرحفيالمفراح-

.404:النحوفيالمفصل-

.304:الإعرابصنعةفيالمفصل-

.151:والأصمعياتالمفضليات-

557:المسيحيةالمقامات-

الإسلامشيخومولاناسيدنامدحفي،الانصاريةالمحامدفيالجوهريةالمقامة-

962:مصرقاضيالأنصارياحمدالدينشهابالقضاةقاضي
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392:تمالمقدا-

643،4:الآجروميهالمقدمة- rv.

.9:الجزريةالمقدمة-

.155،156:الصلاةفيالمقدمة-

r(:الحسنىاللهأسماءشرحفيالأسنىالمقصد- A

(3)379:المقصود-

835:(منظومة).والمقابلةالجبرعلمفيالمقنع-

1:عفانبنعثمانزمنفيجمعتالتيالامصارمصاحفخطمعرفةفيالمقنع-

لا.754:الباخرزيديوانمنالملتقط-

145:المذهبأصولفيالمنتخب-

1:العثمانيةالدولةفيالرحمانيةالمنح- ( VIA)

435:]هشامابنمغنيأعلىالكلاممنالمنصف-

023:الأحوالعنوالمفصح،الضلالمنالمنقذ-

771:الوافيبعدوالمستوفىالصافيالمنهل-

354:الصوفيةالمهمات-

2:الكلامعلمفيالمواقف- AA

774:المحمديةبالمنحاللدنيهالمواهب-

الشريعةفيومقلديهمالمجتهدينأقواللجميعالمدخلةالشعرانية-الميزان

.)27،)26:المحمدية

015:(الأبيورديديوان)النجديات-

AAV:الأمزجةوتعديلالاذهانتشحيدفيالمبهجةالنزهة-

.(5192)،053:الشفيعمدحفيالبديعالنظم-

342:الربانيةالاختصاصيةالتجلياتوثمرات،الرحمانيةالنفحات-

267:المشيشيهالصلاةشرحفيالعباسيةالحضرةمنالقدسيةالنفحات-

39:العقائدفيالنونيه-
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717:المصريةوالملوكالخلفاءاخبارفيالسنيةالنزهة-

86:الموضوعات]الاحاديثتبيينفيالسنياتالهبات1-

.111،121:للمرغينانيالهداية-

Al:الرازيالدينلزينالعبادبيننفعهلكثرةالاعتقادمنالهداية-

856:السنيةالهيئةفيالسنتةالهيئة-

365:الواردات-

763:بالوفياتالوافي-

.425،426:الكافيةشرجفيالوافية-

951:الواقعات-

008:لكتابواالوزراء-

6:العقيلةكشفالىالوسيلة-

.(5794)،627:النكاجفوائدفيالوشاج-

399:اللئيمفعلفيالذميمالوصف-

i.93:الاكابرعقائدبيانفيوالجواهراليواقيت-

8:الاطباءلكافةالاطباءامتحان- do

52:]المثانيالسبعتفسيرافيوالمعانيالحقائقبحر-

281:الكلامبحر-

817:الحروفعلمفيالوقوفبحر-

.57،85:(منظومة).لاماليابدء-

565:والمراسلاتالمكاتباتفيوالصفاتالإنشاءبديع-

59:الشيبانيعقيدةشرجفيالمعانيبديع-

151:الدينجلالمشكلاتحلفيالطالبينبغية-

357:الإنسانمعرفةفيالإخلاصمعدنإلىالاكوانفيالغواصبلغة-

657:والجمادوالنباتالحيوانمنالمرادبلوغ-

77:المستدلينواياتالناظرينبهجة-
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236:الحقائقبوارق

.(5397)،(5297):الطالبيناسراربيان

(2)7501:للطالبينالأسراربيان

101:والشكروالمدحالحمدمنكلبينالنسببيان

7201:الخيلسياسةفينامةبيطار

(591)4:الملةتأييد

2VV:الحنفئةطبقاتفيالتراجمتاج

596:الحرامالبيتتاريخ

61762:الحكماءيختار ، V

684،685:الخلفاءتاريخ

675:والملوكالدولتاريخ

8101:سنارتاريخ

127:خانسليمالسلطانمعالغوريالسلطانوقعةتاريخ

686:(الأولالقسم)المكينلجرجستاريخ

011:الذقائقكنزشرحالحقائقتبيين

178:المحارمتبيين

17:الدهريتيمةتتمة o

138:الإسلامأهلتدبيرفيالأحكامتحرير

05:المجسطيتحرير

048:المفروضاتتحرير

08:المناظرتحرير 9 1 ، AA

981،028:المتحركةالكرةكتابتحرير

428:المأخوداتكتابتحرير

984:المساكينكتابتحرير

128:المعطياتكتابتحرير
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846:الفلكظاهرةكتابتحرير-

827،828:الكرويةالأشكالفيكتابتحرير-

845:والغروبالطلوعفيكتابتحرير-

376:التوحيدبابفتحفيالإقليدتحريك-

55:(1،2الجزء)الأنوارمشارقبشرحالأبرار][تحفة-

638:اللبيبونزهةالأريبتحفة-

9961):الشامفضائلفيالأنامتحفة-

272:ورمضانوشعبانرجبشهرفيالمعادقراءاةفيالإخوانتحفة-

.(السادسةالمسألةفيمنهالسادسالباب)(6193):البررةتحفة-

929:الجنانتحفة-

r:4اللبيبمغنيعلىالكلامفيالغريبتحفة- f

628:المجالسونزهةالمجالستحفة-

(1)123:الفروعفيالملوكتحفة-

713:الدخانشأنفيالبرهانتحقيق-

525:البصيريةالبردةقصيدةتخميس-

VAA:الزمانابناءمنالأعيانتراجم-

786:والوزراءالعلماءكبارتراجم-

919:العلومترتيب-

5301:الجزارباشاأحمدترجمة-

1:البيناتترجيح- Ar c 1 AY

8201:الرو!ترويح-

597:جيالجتهباشااللهعبدمآثرفيالشجيالقلبترويح-

631:العشاقأشواقبتفصيلالأسواقتزيين-

466:المقاصدوتكميلالفوائدتسهيل-

001:العبادوأفعالوالإرادةالقدرةفيالاعتقادتصحيح-

523



153:الاصولتعريفاتفيالفحولتعريفات-

23:خسروسلاتعليقات-

01:الجزريةالمقدمةعلىتعليقة-

269،(191)0:التعلمطريقالمتعلمتعليم-

152:التنقيحتغيير-

63:القصصاحسنتفسير-

82:الجاميتفسير-

22،32:الكشافتفسير-

33:"الكافرونأيهاياقل":سورةتفسير-

02:الأندلسيللطيبيالزمخشرياللهلجارالكشافعلىتفسير-

23?:إبليستفليس-

797:التهذيبتقريب-

208:البلدانتقويم-

486:التلخيصتلخيص-

9fV:المفتاجتلخيص-

613:زيدونابنرسالةشرجفيالمتونتمام-

222:الغافلينتنبيه-

935:الافلاكفيالارواجعالممنالاملاكتنزل-

517:البصائرتنوير-

YVV:الفلاسفةتهافت-

413:والكلامالمنطقتحريرفيالمراموتقريبالكلامتهذيب-

904:الإعرابقواعدشرحفيالإعرابتوضيح-

852:للطوسيالتذكرةتوضيح-

67:الزرقانيالباقيعبدمحمدالإماملشيخنارفعتسوالأوخمسونثلاثة-

637:عليهاوالذيلالاوراقثمار-

524



561:والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار

016:الصغارجامع

133:الاربعةالأئمةأقوالفي،الفتاوىجامع

(7391)،235:الرذائلوقامعالفضائلجامع

5001:الإماممصحفرسمفيالكلامجامع

06:الفهارسرواياتجامع

A,tr:اليتيمالدرطريقعلىالخمسةالكواكبتعديلجداول

اللهرضيللهالمطيعالمؤمنينأميرإلىالرومعظيمنقفورمنوردتقصيدةفيهجزء

.536:الشاشيالقفالبكرأبوالإمامالشيخفأجابهاعنه

Yrr:القلوبجلاء

015:الاصولفيالجوامعجمع

301:المعطارالروضمنالأزهارجني

6601:المعجوناتفيجالينوسكتابمنالأولىالمقالةجوامع

598:الاحجارمعرفةفيالاسرارجواهر

452:الجناسعلمفيالاقتباسجواهر

(711)1:الأمورووقائعالبحورجواهر

327:الفصوصكلماتحلفيالنصوصجواهر

8001:(منظومة).التجويدفيالتالينودرةالقارينجوهرة

158:الأحكامجمل

العزيتصريفشرجعلى،الشافعيالغزيقاسمبنمحمدالعلآمةالشيخحاشية

044:التفتازانيالدينسعدللمولى

47:خياليالمولىحاشية

Yvr:زادهلمنلازادهخواجةحاشية

92:للبيضاويالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية

603:السيالكوتيكتابأوالتصوراتعلىحاشية

525



28i:الضيائيهالفوائدعلىحاشية-

34:المطولعلىحاشية- n

3201:المواقفعلىحاشية-

471:الجاميحاشيةعلىالأصميوسفحاشيةعلىحاشية-

501:للسنوسيالبراهينأمشرحعلىحاشية-

943:التفتازانيالدينلسعدالشرح.للزنجانيالتصريفشرحعلىحاشية-

464:الاستعارةفياباديالقازشرحعلىحاشية-

الأنوارطوالعشرحعلىحاشية-

903:ميركشرحعلىحاشية-

(591)0:زادهشاعرحاشيةكوجكحاشية-

455:الشريفللسيدالمفتاحشرحعلىحسناميرمولاناحاشية-

.(7396):المحتهحبه-

.AIA،867:الغناءاستماعحلفيالشماعحخة-

.248،352:الحقائقحدائق-

.014:الحقائقعلامةرسالةشرحفيالدقائقحدائق-

.664:القصصمنمجموعةويليه.الكهفأهلحديث-

.316:التصوفأهللمذهبالتعرفكتابشرحفيالتصرفحسن-

.707:(الاولالجزء).والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن-

.807:(الثانيالجزء).والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن-

.165:شتىكتبمنمنتخبةمستظرفةونوادرمضحكةحكايات-

.666:الجاريةتوددحكاية-

الإشراقحكمة-

.624:الكميتحلبة-

.464:الجلالأسئلةباجوبةالكمالأهلحلية-

.ArA،837:الرءداسةلاهلالخلاصةحل-

526



.036:الكنوزومفاتيحالرموزحل

.4:الرموزحل

7:الأشباجونجاجالارواجحياة ( wr).

.653،654،655:للدميريالحيوانحياة

.346:القلوبحياة

.Voo:البقايامنالرجالفيفيماالزواياخبايا

.651:الغرائبوفريدةالعجائبخريدة

.541:الفقهخزانة

.8301:العررونقائصالغررخصائص

9497)1:عشرالحاديالقرنأعيانفيالأثرخلاصة ، 97 r ، v 29 ، V).

.504:المصباجديباجةشرجفيالإعرابخلاصة

.181:(منظومة).والفقيرالمحتاجوذخيرةالتنويرخلاصة

.449،(2)439:التواريخخلاصة

396،734،736:المصطفىداربأخبارالوفاخلاصة ، vro.

.738:الروميحنيفلإبراهيمالوفاءخلاصة

.625:العذاروصففيالعذارخلع

.69:الأعمالخلق

.599:(مياميرالتسعة).الإنسانخليقة

.375:البلابلوغناءبابلخمرة

.(6895):فارضيةخمرية

3،(5293):الحسنىالأسماءخواص ( 9 or).

.201:والحمدلةالبسملةعلىالكلامخير

.986:والشعبالاصولفيالطربدائرة

.546:والعجمالهنودأمثالفيالحكمدر

وقباحة:ملاحةمنالخيلعلىومايدلالفراسةعلمفيالسياسةدرج

.)2(1112
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.(9491):الاحجاراسرارفيالأنواردرر-

.125:الأحكامغررشرحفيالحكامدرر-

.204:الخواصأوهامفيالغؤاصدرة-

.3VA:حلباعيانتاريخفيالحببدز-

.2801:الصباحدعاء-

271:(منظومة)الأقسامحرزدعاء-

خليلالشيخالمرحومابنافنديأمينالشيخالمرحوموقفهاالتيالكتب-دفتر

المرحومابنأفنديسعيدالشيخالعلامةشيخناعلى،الفتالبابنالشهير،أفندي

سنةالشامدمشقفيالشريفالعلمطلبةعلىبعدهمنثمالحلبيحسنالسيد

.(4962)هـ:226

،925:المختارالنبيعلىالصلاةذكرفيالانواروشوارقالخيراتدلائل-

263.

.752،753،754:العصراهلوعصرةالقصردمية-

41:الاجردهن- ( AV).

.994:الصوفيايجعبريبكرابيديوان-

.488:نواسأبيديوان-

.205،305،405،505:الفارضابنديوان-

.(51)10:قلاقسابنديوان-

.015:النجديات:الأبيورديديوان-

.475:الباخرزيديوانمنالملتقط:الباخرزيديوان-

.98t:البحتريديوان-

f:البرعيديوان_ 9 f.

.794:الحلبيالجزريديوان-

.89t:ورسائلهالوهبيالخشابديوان-

الصيغانواعجميععلىالمبينالحقتجلياتفيالرياحينوريحانالدواوينديوان-

.016،116:والتداوين
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.805:الغزيالأديبالشيخديوان-

.461:الصبابةديوان-

.694:العناياتيديوان_

.706:الشعراءأفكارأبكارغرةدرةوتذكرةالبلغاءوترجمانالفصحاءديوان-

.iir،094،194،294:المتنبيديوان-

.905:بالتذكرةالمسمىديوان-

.594:زهيرالدينبهاءديوان-

.605:نباتةبنالدينجمالديوان-

.567:منشات،الخوارزميبكرأبيرسائلديوان-

.806:والإنشاءالشعرفيالإنشاءسلافديوان-

.705:السلميالمنصوريأحمدالدينشهابديوان-

.005:(تركي،وفارسي،عربي)باشاعليديوان-

.(52)10:المعلمابنعليبنمحمدديوان-

.(712)0:التواريخفينبذةذكر-

.(4291):الإسلامدولذيل-

.608:المتيويرحلة-

.109:الوفاوخلانالصفااخوانرسائل-

.559،649:زادهباشاكمالابنرسائل-

.472:الاسراررسالة-

.512:الاستنباطنزهةبشرحالاغتباطرسالة-

.748:الاخيارلقدوةالانتصاررسالة-

.(7595):التنزيهاترسالة-

.(7491):العرشيةالدوريةرسالة-

.(8121):للمارديني،المجيبالربعرسالة-

.086:للجزولي،المجيبالربعرسالة-

952



.937:القدسيةالرياضرسالة

.(7398):السرمديةالسادةإلىوسيلةالمحمديةالطريقةرسالة

.006:الغفرانرسالة

.(6893):للبردعي،القلمرسالة

.206:للدواني،القلمرسالة

.492:المسيليرسالة

.16:القرانفيوالمنسوخالناسخرسالة

.336:النقباءرسالة

.(4691):المكيةوالتحفةالمسكيةالنفحةرسالة

.398:والفصول!الوصايارسالة

.319:المسائلزبدةفيالرسائلعمدة:أو،بالعلومتعريفاترسالة

.(6594):الجلالةمدسركشففيالنوالةروجرسالة

.(7594):عادليةرسالة

.3101:التصوففيعربيهرسالة

.6201:الاسطرلابأعمال!فيرسالة

.79:موسىفرعونإيمانفيرسالة

المختلفة.الامثلةفيرسالة

.19:والإسلامالإيمانفيرسالة

.306:(اليراعةوصففيالبراعةنشوء).البراعةفيرسالة

."91:البسملةفيرسالة

.89:التوحيدفيرسالة

.644:الحكمفيرسالة

.251:الدعاءفيرسالة

.0601:المجيبالربعفيرسالة

.01)3:النصارىعلىالردفيرسالة
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.1501:الصلاةفيرسالة-

.AAA:الطبفيرسالة-

.(1692):والناجيةالضالةالفرقفيرسالة-

.93:النبويوالحديثوالقرانالقدسيالحديثبينالفرقفيرسالة-

.7301:الفروسيةفيرسالة-

.3:الثلاثالقراءاتفيرسالة-

.982:النسبةأمرفيالمشكلفيرسالة-

.355:والتوحيدالمعرفةفيرسالة-

.503:الميعادفيرسالة-

.103:النفسفيرسالة-

.912:الوقففيرسالة-

.172:الولاءفيرسالة-

سينا:بناللهعبدبنالحسينعليأبيالحقحجةالرئيسالشيختاريخفيرسالة-

746.

.35:الكريمةالآياتبعضتحقيقفيرسالة-

.(6392):القلوبأطواربيانفيرسالة-

.(11)569:!ووحدةأمةألاسليهونأنولؤلآ):تعالىقولهتفسيرفيرسالة-

:(إلاوستةفىوألأزضألشفؤتظتىألذىوهوم!:تعالىقولهتفسيرفيرسالة-

(6599).

4:]المفتاحتلخيصأفيرسالة- 5.r

.191:السواكحكمفيرسالة-

.003:يقظانبنحيفيرسالة-

.(7596):الغيبعلمدعوىفيرسالة-

.(343):اخرهاالىالسفؤت(مافىلو):ايةمنطهسورةفيرسالة-

.(6591):سنةالفاللهعلىأحداقبللو:الجنيدقول!شرحفيرسالة-

,or



.6501:الغناءعلمفيرسالة

56r:الفرائضعلمفيرسالة ) q.)

.176:اللحيةواحكامالشاربقصفيرسالة

.709:(العلومأنموذج)الفنونمسائلفيرسالة

.5601:الجبرمعرفةفيرسالة

.(14)850:الجمعنسبةفيرسالة

.383:وأصدقائهإخوانهكافةإلىعليأبوالرئيسالشيخكتبهارسالة

الشيخلأصحابأرسلها،عربيبنالدينمحصيالشيخسيدنالحضرةرسالة

.335:المهدويمحمدالعزيزعبد

.(7591):الحاللسانرسالة

.(41)659:لمجهولرسالة

:(دنمئتعبوإئاكنغبدإياك)مراةفي،المبينالنوربتجليمسفاةرسالة

(65912).

سليمالسلطان،المكرموالخاقان،الأعظمالسلطانغزوةعلىمشتملةرسالة

،الغوريقانصوهالنصرابيالسلطانمع،خانبايزيدالتسلطانابن،خان

.971:واعمالهامصرسلطان

03(7492):الإحسانوعوائدالعرفانموائدرسالة

.(4891):العلومموضوعاترسالة

.(3)8501:الدنيافياحيا!الشهداءبان،القولتحقيقفيرسالة

.78:اليونانيةالفضائحوكشف،الإيمانيةالنصائحرشف

.(7291):البصريالعلاءبنعمروأبيرواية

.2301:(السراجيةعلى).الشروحروح

.358:]النفسمحاسبة[فيالقدسروح

.626:الآدابروض

.495:الأبرارربيعمنالمنتخبالأخيارروض
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.IVA:والأواخرالاوائلعلمفيالمناظرروضة

.37:التفاسيررونق

.(491)442،1:المجالسرونق

.54:اللهرسولحديثمنالصالحينرياض

.412:القاسمينرياض

.756،757:الدنياالحياةوزهرةالالباريحانة

.572،573:الأمثالزبدة

.4201:الكلامزبدة

.142:النصائحزبدة

.oAr:الالبابوثمرالادابزهر

.973:العربقبائلمعرفةفيالذهبسبائك

.045:البراعةوسزالبلاغةسحر

.135:الرئاسةاحوالوترتيبالسياسةلتأسيسالاسرارسر

7Y:الظلماتسراج Y.

.(3)639:القلوبسراج

91.2:الملوكسراج

زيدونبنالوليدأبيرسالةشرحفيالعيونسرح

.633:البكريسفينة

.8601:البلغاءسفينة

.632:المطالبودفينةالراغبسفينة

.533:الزندسقط

.643:العربلاميةعلىالأدبسكب

.616،617،618:السلطانسكردان

.58V:العصرأعيانمحاسنفيالعصرسلافة

.595،695:الأتباععدوانفيالمطاعسلوان
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.924:الممالكتدبيرفيالمالكسلوك

.646:النوابغسوابغ

القيروانينزارباللهالمستنصرابنمحمداللهبأمرالحاكمالمؤمنينأميرسيرة

.965:والغرائبالعجائبمنفيهاوما

:الوهابوعبدالهمةذوالاميرةالموحدينالسادةوأبطالالمجاهدينسيرة

2663 ، L L.

شذبنعنترةسيرة

.074:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمدسيرة

.742:النبويالشريفالنسبشجرة

.854:]الهيئةفي[الملخصشرح

.58f:الكاتبادبشرح

.0AA:لبطليموسمقالاتأربعشرح

.09:اللهأسماءشرح

.184،842:الهندسةفيللسمرقنديالتأسيساشكالشرح

.487،4701:الجمانبعقودالمسمىوالبيانالمعانيألفيةشرح

.287:للسروري،إيساغوجيشرح

.284،285،286:للفناري(الناريةالفوائد)،ايساغوجيشرح

.(2832):للكاتي،إيساغوجيشرح

.4301:الآجروميةشرخ

الأزهريةشرخ

.876:والعلاماتالاسبابشرح

.(5295):الحسنىالاسماءشرح

.951:الجاهليةالستةالاشعارشرح

.745:النبويةللسيرالألفيةشرح

.33i:عقيللابن،الالفيةشرح
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شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

.043:المصنفلابنالنحوفيالألفيه

4:للزمخشريالأنموذج 13 c 4 12 c 11f.

.5401:لإرشادا

حجةلابنالبديعيه

.522:(البردةطراز).البردة

.oyr:للعطوفي،لبردةا

.4301:البرهتتة

.154:الدرنظملمعانيالغروجوهبكشفالمسمىالكبرىالتائية

.292:الطوسيالدينلنصيرالتجريد

.291:التسمية

.928:والحكمةالمنطقفيالتلويحات

.255:الكبيرالحزب

.944:العروضفيلاندلسيةالمالرسالة

.203:العضديةالرسالة

.012:لسراجيةا

.011:الكبيرلسيرا

.Yr،72:النسفيةالعقائد

.3801:العوامل

.112:ئضالفرا

الهائملابنالأمةمواريثفيالمهمةالفصول

.454:للسكاكيالعلوممفتاحمنالثالثالقسم

.18:(العقيلة).الرائيةالقصيدة

.(1)8401،8501:الطنطرانيةالقصيدة

.(9692):الئونيهالقصيدة

.152:القصيدة
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شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

.684:الكافية

.(51)41:السبعالمعلقات

.515:العشرالمعلقات

i.71:الأصولفيالمغني

.592:الاربعالمقدمات

.001:الجزريةالمقدمة

853Ao:الهيئةفيالملخص 4 c.

.(5142):"ميهداريا":النابغةلقصيدةالميداني

.356:الخمريةالميمية

.AIT:المقنطراتبربعالعملفيالشارقاتالنجوم

.117:النقاية

.168:باشاكماللابن(القديرفتح)الهداية

.911،961:يةالوقا

.283:الياسمينية

.516:وعلقمةوالنابغةالقيسامرىء

.04r:الأكبرالشيختجليات

.851:للطوسيالمجسطيتحرير

.266:المسيسيةالصلاة

.4401:العزيتصريف

.129:العلومتعديل

.484،485:المفتاحتلخيص

.17:الأسماءجنة

.228:الولدلأيهاخادمي

.5801:الحسابخلاصة

.(9831):الحسابخلاصة
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شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

شرخ

.(9832):للجيليالحسابخلاصه

61:الشاذليالحسنأبيالسيددائرة 0 r.

.517،185:المتنبيديوان

.531:ربيعةبنلبيدشعرديوان

.052:وعنترةطرفةديوان

.302:القيروانيزيدأبيرسالة

.463:الاستعاراترسالة

.382:العشقيةالقصيدةفيالبرقيةالرسالة

.(8122):المجيبالربعرسالة

.816:الهلالالىالشمسرسالة

.303:الطوسيالدينلنصيرالمفارقالجوهرإثباتفيرسالة

.(4892):العلومموضوعاترسالة

.534:الزندسقط

2:الحاجبابنشافية ( try).

.475:الشافيةعلىوالجاربرديالرضيشرحشواهد

.15:العشرالقراءاتفيالنشرطيبة

.381:العطائيةالحكمعلى

.882:النفيسلابنالموجزمنالاولالفنعلى

4:الحاجبابنمقدمةعلى IV.

.703:الحكمةهدايةعلى

.028:سينالابنالحكمةعيون

.(5692):مرصادفرائض

.(2762):الفارابينصرأبيفصوص

.136:للجنادي،الحكمفصوص

.325،326:للقيصري،الحكمفصوص
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.(12)840:سيناابنقصيدةشرج

.445:الصائغلابن،البردةقصيدةشرج

.545:للتاليشي،البردةقصيدةشرح

.0501:النونيةالبستيقصيدةشرج

بانتقصيدةشرح

74:الجزارباشاأحمدقصةشرح V.

.654:سيبويهكتابشرج

.VV:3والعلومالاسرارأهلةومطالعالنجوممواقعكتابشرح

.641:العجملاميهشرح

:أفنديأسعدمحمدالإسلاملشيخالأطباقأطباقعلىالاقكرمانيلمحمدشرج

957.

.991:القدوريمختصرشرج

1f:الارواخمراخشرخ f.

.891:الملاةمعدلشرج

.8701:لمجهولالحريريمقاماتشرح

.8701،(الأولالجزء)555:للشريشيالحريريمقاماتشرح

1:البحرينملتقىشرح Ir.

.38:الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةشرح

.054:السلوكنظمشرح

.803:الحكمةهدايةشرح

.132:للسهرورديالنورهياكلشرج

.368:الدوانيالدينلجلالالزوراءالرسالةعلىشروح

.Oil:الادابعلمحدودفيالكتابشهود

.936:الحورشواكل

.249:الأقلامرموزمعرفةفيالمستهامشوق
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25،(3-4المجلد)05،51،(الاولالجزء)42،43:البخاريصحيح-

.(5المجلد)

.234:]القلوبجلاءشرح[فيالقلوبضياء-

.773:والنحاةاللغويينطبقات-

.063:المجالسطراز-

.568:والدرراللالىءوحلالمدرطرخ-

26426:المسراتطلائع- o c.

.88،092:الانظارمطالعمنالأنوارطوالع-

.9701:والعربالعجململوكوالنسبالتاريخفيالحمامةطوق-

1:السلامبفوائدالكلامطيب- ir.

.648،964،065:الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائب-

المقابيين:التانيوكتابالصنمبيلوخبرفتيةالثلاثةوتسبحةسوسنة-عجائب

AAc.

.258:المرسلينسيدحديثمنالحصينالحصنعدة-

.07:شعبانمنالنصفليلةفضائلفيالمرجانعقد-

1:والبيانالمعانيفنفيالجمانعقود- 0 47 ، 4 AV.

.778:النعمانحنيفةابيالإماممناقبفيالجمانعقود-

.04:الأثرعلمحدودفيالدررعقود-

.0901:العقولعقود-

.301:العقائدعلمحدودفيالفرائدعقود-

.ArA:الانامخيرمدحفيالنظامعقود-

.82:النبيعقيدة-

.(0792):المقنعنظم.المقاصدأسنىفيالقصائدأترابعقيلة-

.009:السياسةلاجلالفراسةعلم-

.(4591):الوفقعلم-
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.319:المسائلزبدةفيالرسائلعمدة

.792:الكلامعمدة

1:التجويدلفظمعرفةفيالمجيدوعدةالمفيدعمدة 969( ، A).

.932:المغربوشمسالانبياءختممعرفةفيمغربعنقاء

.139:والقوافيوالعروضوالتاريخوالنحوالفقهفي،الوافيالشرفعنوان

32:المعارفعوارف Y.

.634:الشبابعود

.656:الحياةعين

.978:والأزمانالعصورسالففيمضىممنالأعيانأخبارعيون

.245:الاسـلةفنونفيالأجوبةعيون

.645:الاخبارعيون

.764:الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون

.27:(الثانيالمجلد).التفاسيرعيون

.TVA:الحقائقعيون

.274:الحكيمغاية

.073:الزمانغربال

.4001:للمعانيالمراموغايةالراميغنية

.701:المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية

.(8732):الحملمنالمانعةالرطوباتمنالارحامتنقيةفيعظيمةفائدة

.0701:وأخبارهاالجيادالصافناتالخيلسياسةفيفائدة

.623:الظرفاءومفاكهةالخلفاءفاكهة

.(الاولالجزء)131،702:خانقاضيفتاوى

.(7394):الحجابورفعالبابفتح

.259:الظمآنوبلةالعجلانلقطةبشرحالرحمنفتح

.213:الترتيبكتاببشرحالمجيبالقريبفتح
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غايةشرجفيالمختارالقول:أو،التقريبألفاظشرجفيالمجيبالقريبفتح-

.002:الاختصار

.478:الخزرجيةالقصيدةلشرجالبريةربفتح-

.438:الاجروميةبشرجالامنيةمعطيفتح-

.98:الشائقةالعباراتوقلائدالرائقةالألفاظفرائد-

.(6194):القومووقائعالمنامبينالفرقفصل-

.(7292):المضعفاتالياءاتمنوسكنهعمروأبوفتحهماذكرفصل-

.(6195):الحقدفيفصل-

.(2)2201:الشربفيفصل-

الأسامي:بهذهالمرادهووماوالعقلوالقلبوالروجالنفسمعنىبيانفيفصل-

(6192).

.432:الحكمفصوص-

.(2761):الفارابيالثانيالمعلمفصوص-

.193:العربيةوسراللغةفقه-

.(الثانيالجزء)029،129:النديملابنالقديمةالعلومكتبفهرست-

والاطباءوالحكماءالاجتهادأصحابوتراجموالعبادالصحابةتواريخفهرس-

.1901:والمنجمين

.406:الحمدونيةالتذكرةكتابفهرس-

.323:الجلالوفوائحالجمالفواتح-

.)()AVV:الكيأحكامفيالحيفيض-

الاسراروجامعالانوارقابس-

.(492)5:السيادةشرفإلىالاهتداءونجمالسعادةوفقإلىالاقتداءقبس-

72:البستيالفتحأبيقصيدة- 5( Y).

.954:مكانسبنالدينفخرقصيدة-

.(6796):الجنةصفةفيقصيدة-

of



.91:الأحزابعددفيقصيدة

.4801:وسلمعليهاللهصلىالرسولمدحفيقصيدة

.(5791):المؤنثةبالاسماءموشحةالحاجبلابنقصيدة

دريد:ابنبمقصورةالمشهورةيقصرومايمدمامعرفةفيدريدلابنقصيدة

(5792).

.(6791):المناجاةفيعليللإمامقصيدة

Y:عربيابنالأكبرللشيخقصيدة MA.)

.(5382):لمجهولقصيدة

عنهاللهرضيللهالمطيع،المؤمنيناميرإلىالرومعظيمنقفورمنوردتقصيدة

.536:الشاشيالقفالبكرأبوالإمامالشيخفأجابها

.952:قصيدتان

A.584،55:الخموروصففيالسرورقطب

849(مرقس،متى)الإنجيلمنقطعة ، AAr ، AAY(مرقس)،869

.(برتلماوس)

.1601:الحنفيةفقهفيكتابمنقطعة

.0011:الكريمالقرانتفسيرفيمجهولكتابمنقطعة

.5011:الألفببابيبدألغويمعجممنقطعة

.122:الروايةوقايةمنقطعة

.256:البحرحزبشرحمنالزهرقطف

.972:عثمانآلفضائلفيالعقيانقلائد

.076:الاعيانومحاسنالعقيانقلائد

.(5193):الفارضابننصرةفيالمعارضقمع

.AU:النفوسوالجامالسوسقهر

.3001:الفرسقواعد
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التوحيد:مقامالىالمريدطريقووصفالمحبوبمعاملةفيالقلوبقوت

317.

.(6291):المشكلاتكاشف

.(3691)،(4231)،421،422:الحاجبابنكافية

.(9981):بالناصريالمعروفوالزرطقةالبيطرةالصناعتينكامل

.181:والكمالالتمامعلىالفلكيمعشرأبيكتاب

.(9392):وصفاتهاالوحوشأسماءكتاب

.(5694):الفرائضاصولكتاب

.785:المختارالنعمانمذهبفقهاءمنالأخيارأعلامكتاب

.606:وجاريةجاريةألفكتاب

224226:الولدأيهاكتاب c 225 c.

.933:الإحاطيةالدوائرإنشاءكتاب

.337:الفائقةالأسئلةعناللائقةالأجوبةكتاب

.(9396):الأصمعيعنالاضدادكتاب

.825،826:الاكركتاب

.(9395):الاصمعيعنالإبلكتاب

.(2)123:(الديناصولفيالمهتديإرساد).الإرشادكتاب

.331:الأسراالمقامإلىالإسراكتاب

.743:الإسراءكتاب

.987:الصادقجعفرعنودعاؤهالاختلاجكتاب

.813:التدبيركتاب

873،43:التأليفعنعجزلمنالتصريفكتاب ( AV).

.12:(جزان).للسمرقنديالتفسيركتاب

.789:التوراةكتاب

11:السبعالقراءاتفيالتيسيركتاب ( 9 V).
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كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

.05:(البخاريصحيح)الصحيحالجامع

.775،776:نفيسأنفسأحوالفيالخميس

.798،898:والبيطرةالخيل

.(65913):المعلومالسربيانفيالمنظومالدر

:1YY rj? I.

.(4961):االدولتينأخبارفيالروضتين

البرئاتمواعظفيالسبعيات

.296:جدةبندرفضائلفيوالعدةالسلاح

.799:السنكسار

.9601:عليالإمامسيدناعنالفراسةعلمفيالسياسة

.975:والسعراءالشعر

.147:الشمائل

385،386،3:اللغةفيالصحاح AV.

.895:الطيف

.484:العروض

.AVI:والمدافعالحروببالاتاللهسبيلفيللمجاهدينوالمنافعالعز

.4601:الفاضل

.855:الهيئةعلمفيالفتحية

.(5891):والقلائدالفرائد

.(9393):الاصمعيعنالفرق

:داودبنسليمانسيدناذخائرفيوجدكتابمنالمنقولالفروسئة

.1

.81:الاكبرالفقه

.338:الفناء

.693:اللغةفيالكفاية
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.99r:والتعريضالكنايةكتاب

.(5892):واللطائفاللطفكتاب

.3701:اللغةكتاب

.(5492):والنصارىاليهودمعالمجادلةكتاب

.652:الاسراركشففيالمختاركتاب

.108:صقعاوالمفترقوضعاالمشترككتاب

.667:المعارفكتاب

.683:للواقدي،المغازيكتاب

.726:والنحلالمللكتاب

.107:والاثارالخططذكرفيوالاعتبارالمواعظكتاب

.IAA:هاشموبنيأميةبنيبينفيما،والتخاصمالنزاعكتاب

.(1)479:علماعشرأربعةفيالنقايةكتاب

.334:المسائلعيونعنالاجوبةفيالوسائلكتاب

.(5794)،627:النكاحفوائدفيالوشاحكتاب

.2:القرانفيوالابتداءالوقفكتاب

.022:سليمانالمظفرالملكالىالزمانتحفةكتاب

.653،465،655:الحيوانحياةكتاب

.(6592):الجمعينحضرةإلىالوصولفيالنعلينخلعكتاب

.(9391):الإنسانخلقكتاب

.(6593):الثابتةالاعيانبيانفيالعلميةالحقائقسركتاب

.349:قطربالإماممثلثاتشرحكتاب

.(2)019:الصلاةشروطكتاب

.581:الانوارشموسوهوالبونيللشيخالحرفعلمكتاب

.11:القصيدشرحفيالوصيدفتحكتاب

.96:الاوقاتفضائلكتاب
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التيالكتبجنستوضحالتيوالمسائلنبتاعهااننرغباالتيالكتبفهرسةكتاب

،7601:الحربعلمفيوالمسائلأسماءهانجهلإنماعليهاالحصولنرغب

7701.

.1201:حنيفةابيالإماممذهبعلىالدينأصولفيكتاب

.848:واللياليالايامفيكتاب

.97:المسلمينعلىالردفيكتاب

.847:المطالعفيكتاب

.(6691):والحكماءوالمتكلمينالصوفيةمذهبتحقيقفيكتاب

.44A:وبعدهماالنيرينجرميفيكتاب

.968:العباسوبنيأميةبنيفيوردماذكرفيكتاب

عليها:الدالةوالعلاماتوأشائرهموامائرهمالخيلومعرفةالسياسةعلمفيكتاب

7101.

.6401:الموسيقىعلمفيكتاب

.08:اللهسبحانفضلفيكتاب

.196:عداهممنعلىالحقمنالشريفالبيتلآليجبمامعرفةفيهكتاب

.795:ودمنةكليلةكتاب

.333:السلوككيفيةكتاب

محمد:قطربعنقدمهإلىفرقهمنالبهيمةالإنسانفيهماخالفكتاب

(9394).

.(11)121:البيطرةفيمجهولكتاب

.1111:الفلكفيمجهولكتاب

.IVY:التواري!جامعمختصركتاب

.966:للأبشيهيالعربتواريخفيالذهبمروجكتاب

فيإذاحنئ!:تعالىقولهتفسيرفي،الجسمانيةومغربالروحانيةمشرقكتاب

.(01)569:(ئهةعبفىتغربوجدهالشضسأمغرب
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.9301:العواملمعربكتاب-

.(9982):الحيواناتمنافعكتاب-

.AVA:الطلبمنافعكتاب-

:النشاتاكملبيانفيالتعيناتوجوهتوجهومبتغىالكلماتمقاصدمنتهىكتاب-

(6597).

.(5793)،161:المفتيمنيةكتاب-

.(2)169:الحاتمينوفاتحةالهائمينناصحةكتاب-

والإردبالفدانوحساب،مصرديوانفيالتيالكتبةأقلامعلىيشتمل-كتاب

.779:والكمالالتمامعلىوقبطيوديوانيعربيقلمكلمنوالجوامك

.1101:حديثمئةعلىيشتملكتاب-

ومن،والبربروالعجمالعربأئامفي،والخبرالمبتدأوديوانالعبر-كتاب

.676،677:(المقدمة).الاكبرالسلطانذويمنعاصرهم

.995:والازهارالطيورحكمعنالاسراركشف-

.299:الحقائقكشف-

.(342):9اشتمثهدواشهجدقن():ايةعنالريبكشف-

1:الغيبمفاتيحعنالريبكشف- ( r t).

.67:الزلزلةوصفعنالصلصلةكشف-

.239:والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف-

.(7393):السماعوجهعنالقناعكشف-

I.8ا:القطبفيالقناعكشف-

.441:والسماعاللهومحرماتعنالرعاعكف-

المدخلكتابتفسيرفيكلام-

.0301:التصوفعلمفيكليات-

.906:الراهبنقولاالقسكليات-

.893:البلغاءواشاراتالادباءكنايات-
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.5201:لأخباراكنز-

.135:الأفكارولواقحالأسراركنز-

.5501:الخواصعلمفيالاختصاصكنز-

.58،95:المرسلينسيدأحاديثفيالمبينالحقكنز-

.411:الدقائقكنز-

.All:الاربوغايةالطربكنز-

،179:الطبيعةعلمودقائقالشريعةعلمحقائقفيالمنظوموالدرالعلومكنز-

189.

.564:الكتابكنز-

.12،13:الأمانيحرزشرحفيالمعانيكنز-

.607:الروضةكوكب-

القادرعبدالدينمحعيالشيخصلواتشرحفيالمعانيوموكبالمباني-كوكب

.926:الجيلاني

.(6795)،(9522)،(5271)الورديابنلامية-

.023:الدينعلوماحياءلباب-

.604:الإعرابلباب-

.615:الإصابةوموائدالصبابةلبابة-

.636:كتابكلمنالمجموعالألبابلب-

.124:الأحكاممعرفةفيالحكاملسان-

.16V:الدولأربابمنمصرفيتصرفمنفيالاولاخبارلطائف-

.IAV:الأسراروكاشفالأفكارلطائف-

.635:والمحاوراتالمحاضراتفيالإشاراتلطائف-

.784:الاخيارطبقاتفيالأنوارلواقح-

.2901:شعبيةأغانمنقطعة.مألوف-

.104:عاملةمئةشرحفيكاملةمئة-
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.238:كلمةمئة-

.699:رأيهاالقويمالامانةفيمقالةمئة-

.(596)1:الوسادةعلىالاتكاءفيالسادةرواهما-

.46،56،57:الأنوارمشارقشرحفيالازهارمبارق-

،47،48:الاشرارومقامعالبدعومحائقالاخيارومسالكالابرارمجالس-

.(8722):سينالابنمجربات-

.956:الأمثالمجمع-

.091:(ا-2النصف)الابحرملتقىشرحفيالانهرمجمع-

.131،162:النهرينوملتقىالبحرينمجمع-

.389:أدبيمجموع-

افندييحى،القضاةقاضيمدائحفيالفارسكوريالدينتقيالشيخمجموع-

.532:رومليقاضي

.049:شعريمجموع-

.3901:الحنفئةطبقاتفيمجموع-

.0aa:منتخباتقصائدمجموع-

اخرإلى،ومئةألفسنةمن،القاهرةمصروقائععلىيشتمللطيفمجموع-

.722:المجموعتاريخ

.4901:النقولومنتهىالعقولمشتهىكتابمنمجموع-

25:الشاذليأحزابمجموعة- f.

.2001:الموصلمدينةأبنيةفيالمحررةالكتاباتمجموعة-

.359:مؤلفينلعدةاللغةفيقطعمجموعة-

1:المسائلمجموعة- vr.

.389:الاقتباسمحاسن-

.295،395:والبلغاءالشعراءومحاوراتالادباءمحاضرات-

954



.587:الثعالبيللإماممحاضرات-

.506:الاخيارومسامرةالأبرارمحاضرة-

.Ins،967،068:الاواخرومسامرةالأوائلمحاضرة-

.5901:الحنفيةالعلماءطبقاتفيالمضيةالجواهرمختصر-

.31:العظيمالقرانفضائلفيالنظيمالدرمختصر-

وأ،والتقريبالغايةبمتنالمشهور)الشافعيالإماممذهبعلىالفقهفيمختصر-

.RYA:(شجاعأبيبمختصر

.6301:وانواعهالإيقاعوادواروأدوارهاأبعادهاونسبالنغممعرفةفيمختصر-

مصرخانسليمالسلطاندخولفيالرمالزنبلبناحمدالشيختاريخمنمختصر-

الواقعمن،وغيرهدابقمرجفي،الغوريقانصوهالسلطانمعلهجرىوما

.072:والكمالالتمامعلىوالأحكام

.6901:الحسنيينالادارسةمنفاسمدينةألسسمنذكرعلىيشتملمختصر-

.035:العارفينطريقرسومإلىالسالكينمدارج-

.364:(الأولالنصف).السائرينمنازلفيالسالكينمدارج-

.067:(ارجوزة).الأحلامومماثلةالاسلاممداولة-

.6701:الحربيهوالحيلةالفروسيةفنفيمدخل-

.519:العلوممدينة-

وتاريخالإنسانأحوالوتقلبالزمانحوادثمعرفةفياليقظانوعبرةالجنانمراة-

.ivr:الاعيانالمشهورينبعضموت

.526:العابدينزينبمديحالعادلينمراة-

.(3791):الارواخمراخ-

.5401:والبقاعالامكنةأسماءعلىالأطلاعمراصد-

.IAY:الدهوروقائعفيالزهورمرج-

.0201:الاسرارومنذورالأبرارمرغوب-

.IIA:الجوهرومعادنالذهبمروج-
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-jj1.._.089:ت c AVA.

.348:المحمديةالعهودبيانفيالقدسيةالأنوارمشارق-

.44:السنةمصابيح-

9:(مقدمة)الإيضاحنورشرحالفلاحمصباح- f

493:اللغةفيالاسماءمصرحة-

622:السرورمنازلفيالبدورمطالع-

447:العربيالنبينسبطهارةعنالمنبيالسنيالنورمطالع-

وإظهارالرفضبظهورالزماناخرفيالسننوموتالمحنوأشدالفتنأعظممطلب-

4101:الكرامالصحابةجنابعلىواللعنالطعن

17:القدرليلةفضلفيالبدرمطلع-

058:طالبأبيبنعليكلاممنطالبكلمطلوب-

339:المشهورةالكتبمنمباحافيالكتائبمعارك-

901:العواملمعرب- r

Y)01:القبلةوجهةالعباداتأوقاتمعرفة-

.858،985:المجيبالربعمعرفة-

843:موسىلبنيوالكرويةالبسيطةالاشكالمساحاتمعرفة-

(2)269:الطريقةمعيار-

535:الراحامتداحفيالافراحمفتاح-

419:الريادةومصباحالسعادةمفتاح-

(7395):النجاحومرقاةالصلاحمفتاح-

343:الغيبمفتاح-

.Ayr:الدائرةتكسيرفيمقالة-

.55،552،553،554):الحريريمقامات-

556:الزمخشريمقامات-
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والزمردية،،والفستقية،والمسكية،الرياحين).السيوطيمقامات

.585:(والياقوتيه

.676،677:خلدونابنمقدمة

5101:الأركانتعديلتفسيرفيمقدمة

9501:والمقابلةالجبرعلمفيمقدمة

.804:(منظومة).الادابوسبحةالإعرابملحة

(6595):الميزانفيالشعرانيكلاممن

(5691):مدينابيمناجاة

148:الفقهأصولفيالانوارمنار

.(6191)،(0691):الحقإلىالسائرينمنازل

102:الحجمناسك

54:(الأنوارمشارقمختصرفيالاثاردقائق).المشارقمنتخب

8801:الأبرارربيعمنتخب

rvr:الدينشهابالشيخوصيةعلىالسالكينمنجي

917:(1،2ج)الغفارمنح

791:الملوكتحفةشرجفيالسلوكمنحة

038:الانصاريلشعيبمنظومة

Alf:الطبعلمفيالبيانمنهاج

246:العالمينربجنةإلىالعابدينمنهاج

997:الأحباءالموصلساداتمنالأصفياءومشربالأولياءمنهل

.(5792)،161:المفتيمنية

013:المهفاتكلفيإليهالاحتياجهمالقضاةمهمات

563:الضرائرلفرائدالبصائرموارد

581:الحكمدرروسلكالكلمموارد

033:والعلومالأسرارأهلةومطالعالنجوممواقع
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99:الشيطانعورةكشففيالرحمنمواهب-

2601:الملوكموعظة-

.(1)7801:لمجهولموعظة-

456:العربلسانفيالادبميزان-

لفرانساورجوعهامصرلبروقدومهاوحروبهافرانسامشيخةقصةبيانفي-نبذة

7901:مسيحيه297

(4692):مستقيمالغيرالطبعوثمرةالسقيمالفكرنتيجة-

602:الفتاوىنتف-

6101:الاسطرلابعملبشرحاللبابنخبة-

691:الملوكتحفةتحريرفيالمملوكنخبة-

(9962):الشاممحاسنفيالأنامنزهة-

9201:الندماننزهة-

8901:الخاطروراحةالناظرنزهة-

،712،713:والسلاطينالخلفاءمنمصروليمنتاريخفي،الناظريننزهة-

714.

836:الغبارفنفيالنظارنزهة-

737:]عياضللقاضيالشفاشرح[فيالرياضنسيم-

01:الاقطارعجائبفيالازهارنشق-

(5763):القاسماباياالمسمىالكبارنصائح-

562:القريضنصرةفيالإغريضنضرة-

56:بأحمدالمسلسلةالاربعينفيالزبرجدنظام-

476:القطرمتننظم-

793:المتحفظكفايةنظمفيالمتلفظنعمة-

097:الخطيببابنالتعريففيالطيبنفح-

.647:(9ج،3ج)الأدبفنونفيالأربنهاية-
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.014:الحسبةطلبفيالرتبةنهاية-

.298:الذهبزراعةفيالمكتسبشرحفيالطلبنهاية-

1:الكلمنوابغ- ( oVl).

.977:الاخيارمناقبفيالأخبارنوادر-

1:الصلاحومفتاحالأرواحونجاةالإيضاحنور- Ai.

.473:الجوامعجمعشرحفيالهوامعهمع-

.237:السبلهداة-

.027:المورودالبحروفيضالورودورد-

A:الفصولمسائلإلىالوصولوسائل- 8 M.

.(6795)،(9522)،(5271):(اللامية)الورديابنوصية-

2:المؤمنينعامةوصية- mr).

.765،766،767:الزمانأبناءأنباءفيالأعيانوفيات-

،:122الهدايةمسائلفيالروايةوقاية- 1 18 ، 1 1 V(منهقطعة).

.253:عربيلابنورد-

.132:العصرأهلفتاوىفيالدهريتيمة-

.974،075:العصراهلمحاسنفيالدهريتيمة-

سبكتكينبنمحمودالدولةيمينتاريخفييميني-

.))9:العلومينابيع-

195:وذمهشيءكلمدحفيالمواقيتيواقيت- ، 95 0 ، 958 ، OAA.
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والمراجعالمصادرقائمة

طبعةعنمصورة،الكتبعالم،فنديكأدورد،مطبوعهوبماالقنوعاكتفاءا-

.الببلاويعليمحمدالسيد:تصحيح،م6918سنةبمصرالهلال!

دار،البغداديباشاإسماعيل،الظنونكشفعلىالذيلفيالمكنونإيضاح2-

.م2991،بيروت،العلميةالكتب

الأساتذةمنمجموعة:تعريب،بروكلمانكارل!،العربيالأدبتاريخ3-

العامة.المصريةالهيئة،والعلماء

العلمية،الكتبدار،خليفةحاجي،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف4-

.م2991،ببيروت

.م3991،طا،الرسالةمؤسسة،كحالةرضاعمر،المؤلفينمعجم5-

الثقافةمكتبة،سركيسإليانيوسف،والمعربةالعربيةالمطبوعاتمعجم6-

.القاهرة،الدينية

،ببيروت،العلميةالكتبدار،البغداديباشاإسماعيل،العارفينهدية7-

.ام299
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........العربيالادب

........الشعبيةالسير

.......والسيرةالتاريخ

.....والطبقاتالتراجم

....والرحلاتالجغرافيا

او)الرياضياتالبحتةالعلوم

.......الموسيقىعلم

.......والصيدلةالطب

الكريمةلاحجارواالكيمياء

.....والبيطرةالفروسية

العلوم)تصنيفالبيبلوغرافيا
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